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Sodni register

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 60 z dne 30. IX.

1997, stran 4685, Srg št. 96/00240,
Rg-46597, se pri subjektu vpisa
IZOTERM-PLAMA, d.d., Podgrad, tekst pri
članih nadzornega sveta pravilno glasi: Ko-
koravec Vojko, Šajina Mojca in Božič Ro-
bert, vsi vstopili 28. 3. 1996.

Uredništvo

CELJE

Rg-30572

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/00995 z dne 25. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TERMIX, kovinska predelava, no-
tranja in zunanja trgovina, d.o.o., Šentjur,
Cesta Kozjanskega odreda 87/a, sedež:  Ce-
sta  Kozjanskega  odreda  87/a, 3230 Šent-
jur, pod vložno št. 1/02585/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5796679
Osnovni kapital: 1,682.000 SIT
Ustanovitelj: Kosaber Željko, Šentjur pri

Celju, Cesta Kozjanskega odreda 86, vsto-
pil 24. 12. 1990, vložek 1,682.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kosaber Marjana, Šentjur, Cesta
Kozjanskega odreda 87a, imenovana 20. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30610

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00993 z dne 3. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa REKORD, podjetje za propa-
gando  in  trgovino,  d.o.o.,  Prekorje  61,
Škofja vas, sedež: Prekorje 61, 3211 Škof-
ja vas, pod vložno št. 1/02104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5770599
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelja: Iskrač Matej, Škofja vas,

Prekorje 61, vstopil 24. 9. 1990, vložek
762.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Drakulič Aleksander, Škofja vas, Prekorje
54, vstopil 20. 4. 1994, vložek 762.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30914

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02611 z dne 21. 11. 1995 pri subjektu
vpisa ČEŠMIN, trgovina in storitve, d.o.o.,
Solčava, Solčava 5, sedež: Solčava 5, 3335

Solčava, pod vložno št. 1/05623/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5779405
Osnovni kapital: 1,740.640 SIT
Ustanovitelja: Štiftar Ida, Solčava, Sol-

čava 5, vložek 945.570 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štiftar Stanislav, Solčava, Sol-
čava 5, oba vstopila 23. 5. 1994, vložek
795.070 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31052

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00860 z dne 9. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa DUŠEJ, storitve in trgovina,
d.o.o., Celje, Teharska 118, sedež: Tehar-
ska 118,  3000 Celje,  pod  vložno  št.
1/04501/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5655749
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Dušej Sonja, izstopila

27. 10. 1994; Dušej Janez, Celje, Teharska
118, vstopil 4. 5. 1992, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-33045

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03083 z dne 29. 1. 1996 pod št.
vložka 1/04270/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: LIMIT - TRADE, podjetje za
trgovino storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Štore

Skrajšana  firma:  LIMIT  -  TRADE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Štore, Udarniška 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 10. 6. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3083/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skra-
jšanem postopku (Srg 3083/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Lišanin Mi-
hailo, Štore, Udarniška 2.

Rg-33059

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04698 z dne 29. 1. 1996 pod št. vložka
1/02019/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Firma:  GLOBAL  MERKUR,  gostin-
stvo, trgovina, posredovanje, d.o.o., Le-
tuš, 80/a, Šmartno ob Paki

Skrajšana firma: GLOBAL MERKUR,
d.o.o., Šmartno ob Paki

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmartno ob Paki, Letuš 80/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4698/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skra-
jšanem postopku (Srg 4698/94 z dne 29. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obveznos-
ti izbrisane družbe sta prevzela Pirnat Janko,
Letuš 80a, Šmartno ob Paki in Pirnat Ivan,
Letuš 80a, Šmartno ob Paki.

Rg-34873

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01147 z dne 19. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOTA, hlajenje, ogrevanje, to-
plotne črpalke, d.o.o., Petrovče, sedež: Pe-
trovče 237, 3301 Petrovče, pod vložno št.
1/00826/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5298776
Osnovni kapital: 2,426.983,47 SIT
Ustanovitelj: Grešak Pavel, Laško, Podš-

mihel 12, vstopil 5. 11. 1989, vložek
2,426.983,47 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1995: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-34904

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01559 z dne 8. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRADEŠPED ŠUSTER, trans-
port in storitve, d.o.o., Vodruž 8/c, Šent-
jur, sedež: Vodruž 8/c, 3230 Šentjur, pod
vložno št. 1/03593/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, družbenikov, za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5577683
Firma: ŠUSTER IN DRUGI, transport

in storitve, d.n.o., Vodruž 8/c, Šentjur
Skrajšana firma: ŠUSTER IN DRUGI,

d.n.o., Vodruž 8/c, Šentjur
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Šuster Franc, izstopil in

ponovno vstopil 21. 4. 1994 in Šuster Zlata,
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vstopila 21. 4. 1994, oba Šentjur, Vo-
druž 8/c, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Šuster
Franc, razrešen 21. 4. 1994 in ponovno ime-
novan kot direktor in imenovan za družbe-
nika, ki zastopa družbo brez omejitev; druž-
benica Šuster Zlata.

Rg-34943

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01737 z dne 20. 12. 1995 pri
subjektu vpisa HITT STIK, podjetje za
trgovino na debelo in drobno, uvoz-iz-
voz, zastopanje  in  posredništvo,  d.o.o.
sedež: Šlandrov trg 40, 3310 Žalec, pod
vložno št. 1/02225/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5443725
Osnovni kapital: 1,573.364,50 SIT
Ustanovitelji: Gorjan Jožef, Žalec, Go-

tovlje 38/a, vložek 1,553.364,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Gorjan Silva, Žalec,
Gotovlje 38/a, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja in Gorjan Karmen, Ža-
lec, Velenjska 10, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; vsi vstopili 27. 8.
1990.

Rg-37463

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02849 z dne 22. 1. 1996 pri sub-
jektu vpisa FISHER, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Dobrteša vas 16/e,
Šempeter, sedež: Dobrteša vas 16/e, 3311
Šempeter, pod vložno št. 1/01146/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, spremembo firme in sedeža družbe ter
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5347203
Firma: FISHER, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: FISHER, d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Plinarniška ul. 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Žilnik Julijana, Tabor, Ta-

bor 45c, vstopila 27. 12. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žilnik Stanislav, Tabor, Tabor 45 c, vstopil
18. 2. 1991, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-38036

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03138 z dne 6. 2. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  KONUS  NETEX,  proizvodnja
netkanih materialov, d.o.o., Slovenske
Konjice, Mestni trg 18, sedež: Mestni trg
18, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/02762/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo pri zastopniku s temile
podatki:

Matična št.: 5490219
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor, Klokočovnik Adolf, Slovenska Bi-
strica, Zgornja Bistrica 87, razrešen 25. 5.
1994 in ponovno imenovan 25. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-38044

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01542 z dne 5. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa TCC TRANSCOMMERCE, pod-
jetje za notranjo in zunanjo trgovino in
storitve, d.o.o., Celje, sedež: Ul. 29. no-
vembra 16,  3000 Celje,  pod  vložno  št.
1/01041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo sedeža, zastop-
nika, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5356300
Sedež: Celje, Kosovelova 16
Osnovni kapital: 2,302.000 SIT
Ustanovitelja: Momčilović Nikola, Ce-

lje, začasno Jenkova 1, vložek 1,174.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Momčilo-
vić Biserka, Celje, začasno Jenkova 1, oba
vstopila 28. 10. 1991, vložek 1,128.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Krajšek Mojca, Škofja vas, Zado-
brova 68, imenovana 21. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 50102 Tr-
govina na debelo 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 debelo 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
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živil, 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; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na 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; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 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; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;

5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi, 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 s kmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi 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; 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-
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pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrhunsko 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.; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravi-
la izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 551 Dejavnost hotelov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7414 Podjetništvo in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-38193

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03763 z dne 25. 3. 1996 pri subjektu
vpisa  EMO-ENERGETIKA,  proizvodno
podjetje, d.o.o., Šentjur pri Celju, sedež:
Ul. Kozjanskega odreda 29, 3230 Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/03665/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5577888
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Štampe Rudi in direktor Vodeb Roman,
oba razrešena 28. 10. 1993; direktor Vodeb
Roman, Celje, Ul. frankolovskih žrtev 33,
imenovan 28. 10. 1993, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-38223

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01819 z dne 4. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa TJAŠ, proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Žepina 3, Škof-
ja vas, sedež: Žepina 3, 3211 Škofja vas,
pod vložno št. 1/05754/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo druž-
benikov in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5786398
Osnovni kapital: 1,776.500 SIT
Ustanovitelja: Šabec Janez, Škofja vas,

Žepina 3, vstopil 19. 4. 1993, vložek
1,615.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stropnik Tanja, Dramlje, Šedina 5, vstopila
10. 11. 1994, vložek 161.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-38231

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02012 z dne 8. 3. 1996 pri subjek-
tu vpisa HOBBY CENTER, podjetje za
trgovino, d.o.o.o., Prešernova ulica 11, Ce-
lje, sedež: Prešernova ulica 11, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/02312/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o. spremembo firme, družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega vložka,
dejavnosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5454948
Firma: ICOMA Kolar & družbeniki,

trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana  firma:  ICOMA  Kolar  &

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Kolar Ivanka, izstopila

29. 4. 1994, Kolar Ivanka in Kolar Rudi,
oba Celje, Prešernova ulica 11, oba vstopila
29. 4. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kolar Ivanka, razrešena 29. 4. 1994
in ponovno imenovana kot družbenica, ki
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Kolar Rudi, Celje, Prešernova ulica 11, oba
imenovana 29. 4. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost se razširi za: ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; intelek-
tualne storitve; gostinstvo in turizem; špe-
diterske storitve.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z neživilskimi izdel-
ki vseh trgovskih strok; komisijska prodaja;
posredovanje in zastopanje v prometu blaga
in storitev; izdelava predmetov iz nekovin;
izdelava raznovrstnih kovinskih izdelkov;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; intelektualne storitve; gostinstvo in
turizem; špediterske storitve.

Rg-38262

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02321 z dne 18. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa FORŠ, podjetje za trgovino na
malo in veliko z neživili, računovodske in
druge intelektualne storitve, posredova-
nje  in  zastopanje,  d.o.o.,  Žalec,  sedež:
Hauschenbihlerjeva 8,  3310 Žalec,  pod
vložno št. 1/05828/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5796199
Sedež: Žalec, Hausenbichlerjeva 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kanič Anton in Kanič

Marjana, oba Griže, Migojnice 77, vstopila
9. 4. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-38276

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02061 z dne 27. 3. 1996 pri sub-
jektu vpisa GALERO, proizvodnja orodij,
d.o.o., Loška gora 38, Zreče, sedež: Loška
gora 38, Zreče, pod vložno št. 1/04670/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi

vložki in iz sredstev družbe, spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5667216
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelj: Gačnikar Ludvik, Zreče,

Loška gora 38, vstopil 7. 9. 1992, vložek
1,535.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvaniza-
cija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz žice;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev; 2952 Proizvodnja ru-
darskih in gradbenih strojev; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na debelo 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 debelo
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 debelo 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živil, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
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nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 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; 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 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-40133

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00067 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOVINOTEHNA, mednarod-
no trgovsko podjetje, d.d., Celje, Mari-
borska 7, sedež: Mariborska 7, 3000 Ce-
lje, pod vložno št. 1/01098/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5099501

Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave, Berginc Tomaž, Celje, Cesta na
Grad 52, imenovan 15. 1. 1996, zastopa
družbo brez omejitev, posamično.

Rg-40135

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02864 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa DOLANC, Trgovina in stori-
tve, d.o.o., Stranice 40, p. Stranice, sedež:
Stranice 30, 3206 Stranice, pod vložno št.
1/04367/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5635730
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Grm Anton in Grm Mile-

na, oba Stranice, Stranice 40, vstopila 23. 3.
1992, vložila vsak po 754.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-40134

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02016 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  LESKO,  podjetje  za  intelektualne
storitve, d.o.o., Celjska cesta 3, Slovenske
Konjice, sedež: Celjska cesta 4, 3210 Slo-
venske  Konjice,  pod  vložno  št. 1/02089/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe z novimi vložki, spremembo družbe-
nika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5413869
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Leskovar Srečko, izstopil

5. 5. 1994; Keblič Dušan, Slovenske Konji-
ce, Tavčarjeva ulica 7, vstopil 12. 7. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leskovar Srečko, razrešen 5. 5. 1994,
in direktor Keblič Dušan, Slovenske Konji-
ce, Tavčarjeva ulica 7, imenovan 5. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40137

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00219 z dne 25. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI
SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Krekov trg 6, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z vložki, spremembo firme, statuta,
vpisa pooblastila upravi za povečanje os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5844169
Firma: ŠTAJERSKI INVESTICIJSKI

SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d.

Osnovni kapital: 7,788.332.000 SIT
Vpiše se pooblastilo upravi dano v 5.3.

členu statuta z dne 20. 2. 1996, da se os-
novni kapital poveča za 62,095.650 SIT z
izdajo novih delnic (odobreni kapital).

Rg-40138

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00302 z dne 25. 4. 1996 pod št.
vložka 1/06481/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942420
Firma: CESPO, podjetje za opravlja-

nje sejemskih dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: CESPO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Dečkova 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Obrtna zbornica Sloveni-

je, Ljubljana, Celovška cesta 71, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Celjski sejem, d.o.o., Celje, Dečkova 1, vlo-
žek 585.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; GRM Gesellschaft füer Handwerksaus-
stellungen und messen mbH, München, vsi
vstopili 1. 3. 1996, vložek 765.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Obrez-Preskar Breda, Celje, Pod
lipami 24, imenovana 1. 3. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1996: 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov.

Rg-40141

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01835 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa BARVE LONČAR, trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Zidanškova
22a, 3000 Celje, pod vložno št. 1/04822/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693110
Sedež: Celje, Gosposka 22/a
Osnovni kapital: 1,583.268 SIT
Ustanoviteljica: Košir Ljuba, Celje, Sa-

vinova ul. 4, vstopila 16. 6. 1992, vložek
1,583.268 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 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; 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
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ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, 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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.

Rg-40147

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02662 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MILLES EXPORT IMPORT,
trgovsko podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino in gostinstvo d.o.o., Mozirje, No-
ve trate 17, sedež: Nove trate 17, 3330
Mozirje, pod vložno št. 1/05123/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5709458
Osnovni kapital: 1,546.000 SIT
Ustanovitelj: Šepec Milan, Mozirje, No-

ve Trate 17, vstopil 8. 4. 1992, vložek
1,546.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40148

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02754 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa SOMAX, trgovina, proizvod-
nja, storitve, d.o.o., Kovačičeva 17, Celje,
sedež: Kovačičeva 7, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/05540/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5772966
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zakovšek Maksimilijan,

Celje, Kovačičeva 7, vstopil 18. 2. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-40149

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00488 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa POHORJE FILM 4D, d.o.o.,
Filmska in kasetna produkcija in distri-
bucija filmov, Loče pri Poljčanah, sedež:
Loče 45/a, 3215 Loče pri Poljčanah pod
vložno št. 1/06270/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, zastopnikov, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5900174
Firma: POHORJE 4D, trgovina in sto-

ritve, d.o.o.
Skrajšana firma: POHORJE 4D, d.o.o.,

Slovenske Konjice
Sedež: Slovenske Konjice, Mizarska 30
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Zupanc Emil, Loče pri

Poljčanah, Loče pri Poljčanah 45/a, vložek

522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Taks-Petan Helena, Slovenske Konjice, Mi-
zarska 30, oba vstopila 21. 4. 1993, vložek
522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Petan Rudolf, Slovenske Konjice, Mizarska
30, vstopil 30. 5. 1995, vložek 466.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Petan
Rudolf, razrešen 30. 5. 1995 in ponovno
imenovan kot direktor 30. 5. 1995; zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2751 Litje železa; 2753 Litje lahkih
kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
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 de-
belo 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 debelo 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; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 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; 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; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic.

Rg-40150

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02092 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa HIP, d.o.o., trgovsko, storitve-
no podjetje, sedež: Breg 23, 3214 Zreče,
pod vložno št. 1/04839/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
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firme, družbenice, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5754623
Firma: HIP, trgovsko, storitveno pod-

jetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,549.198 SIT
Ustanovitelja: Leva-Bukovnik Franc,

Zreče, Breg 23, vstopil 6. 4. 1992, vložek
1,073.198 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Leva-Bukovnik Marjana, Slovenske Konji-
ce, Liptovska 6, vstopila 25. 4. 1995, vlo-
žek  476.000 SIT,  odgovornost:  ne  odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 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; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-40151

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03096 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MULTIMEDIA, Podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Zreče, sedež: Vodnikova 5, 3214 Zreče,
pod vložno št. 1/04687/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5674948
Osnovni kapital: 2,097.330 SIT
Ustanovitelj: Gorjup Avgust, Zreče,

Vodnikova 5, vstopil 7. 4. 1992, vložek
2,097.330 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40152

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03020 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa DARK HORSE, trgovina, sto-
ritve,  d.o.o.,  Zreče,  Šarhova 13,  sedež:
Šarhova 13, 3214 Zreče, pod vložno št.
1/06220/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5851602
Osnovni kapital: 1,634.550 SIT
Ustanovitelja: Gošnik Marija in Gošnik

Darinko, oba Zreče, Šarhova 13, vložek vsak
po 817.550 SIT, vstopila 9. 7. 1993, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1990: 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 526 Tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Sto-
ritve taksistov; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem.

Rg-40153

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03015 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa IZOBRAŽEVALNI CENTER
AVTOMATIZACIJE,  d.o.o.,  Slovenske
Konjice, sedež: Škalska 7, 3210 Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/03668/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5582792
Osnovni kapital: 1,544.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Blaž, Maribor,

Primčeva 32, vstopil 7. 1. 1992, vložek
1,544.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 80422 Drugo izobraževanje.

Rg-40156

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01771 z dne 30. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa BERK, proizvodnja in trgovi-
na,  d.o.o.,  Rogaška  Slatina,  Velike
Rodne 17/a,  sedež:  Velike  Rodne 17/a,
3250 Rogaška  Slatina,  pod  vložno  št.

1/03602/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, spremembo firme, se-
deža, družbenikov, zastopnika, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo s
temile podatki:

Matična št.: 5597099
Firma: ŽAMKOS, prevozi in storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: ŽAMKOS, d.o.o.
Sedež: Kozje, Zdole 34
Osnovni kapital: 1,616.660 SIT
Ustanovitelja: Berk Franc, Rogaška Sla-

tina, Velike Rodne 17/a, izstopil 25. 2. 1992,
vložil 8.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Kovačič Mirko, Kozje, Zdole 34, vstopil
25. 4. 1994, vložil 1,616.660 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Berk Franc, Rogaška Slatina, Velike
Rodne 17/a, razrešen 25. 2. 1992, in ponov-
no imenovan 25. 4. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Kovačič Mirko,
Kozje, Zdole 34, imenovan 25. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 4. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7482 Pakiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40154

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02985 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu MATO, d.o.o., gradbeno, vrtnarsko
in trgovsko podjetje, Slovenske Konjice,
sedež: Toneta Melive 5, 3210 Slovenske
Konjice, pod vložno št. 1/05740/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5850312
Osnovni kapital: 1,501.700 SIT
Ustanovitelj: Žnidarko Franc, Slovenske

Konjice, Toneta Melive 5, vstopil 6. 3. 1993,
vložek 1,501.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.
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Rg-40158

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03113 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu   vpisa   ANALITICAL   INSTRU-
MENTS, podjetje za analitični in labora-
torijski inženiring, d.o.o., Velenje, cesta
IX/26, sedež: Cesta IX/26, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/04905/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
družbenikov, zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo zastopnika in usk-
laditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
s temile podatki:

Matična št.: 5703298
Firma:   ANALYTICAL   INSTRU-

MENTS, podjetje za analitični in labora-
torijski inženiring, d.o.o., Velenje, Cesta
IX/26

Skrajšana  firma:  ANALYTICAL  IN-
STRUMENTS, d.o.o., Velenje

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lisac Drago, izstopil

8. 10. 1992, Osojnik Stanislav, Velenje,
Kardeljev trg 10, vstopil 8. 10. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lisac Drago in direktor Osojnik Sta-
nislav, oba razrešena 1. 6. 1994, Osojnik
Stanislav, Velenje, Kardeljev trg 10, ponov-
no imenovan kot direktor, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debe-
lo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; tehnični preizkusi in anali-
ze; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-40159

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 93/00756 z dne 30. 4. 1996 pri sub-

jektu vpisa MGA, mali gospodinjski apa-
rati, d.o.o., Nazarje, sedež: Savinjska c.
30,  3331  Nazarje,  pod  vložno  št.
1/04910/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in spremembo zastopnika s temile
podatki:

Matična št.: 5684943
Osnovni kapital: 995,663.986,50 SIT
Ustanovitelji: Bosch-Siemens Hausgera-

te GmbH, München-Nemčija, Hochstrasse
17, vstopil 24. 9. 1992, vložek
995,663.986,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Brinkmann Bernard Heinrich, razre-
šen 25. 2. 1993; direktor Kuder Jože, druž-
bo zastopata dva direktorja skupaj; direktor
Throm Klaus Herman Willie, družbo zasto-
pata dva direktorja skupaj; direktor Klajn-
šek Damjan, družbo zastopata dva direktor-
ja skupaj, vsi imenovani 25. 2. 1993.

Rg-40162

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02705 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  PROTECT-TRADE,  d.o.o.,
proizvodno, trgovsko, transportno pod-
jetje za zaposlovanje invalidov, Šentjur
pri Celju, sedež: Cesta Leona Dobrotinška
27, 3230 Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/04795/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5684889
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelja: Gaberšek Silva, Šentjur,

C. Leona Dobrotinška 27, vstopila 2. 4.
1992, vložek 804.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gaberšek Milan, Šentjur, C. Leo-
na Dobrotinška 27, vstopil 27. 5. 1994, vlo-
žek 804.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40163

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01831 z dne 30. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa PIL 90, projektiranje, inženi-
ring, lesni izdelki, d.o.o., Celje, Aškerče-
va 15, sedež: Aškerčeva 15, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00877/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki ter spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5377960
Osnovni kapital: 1,665.040 SIT
Ustanovitelji: Strehovec Danijel, izsto-

pil 26. 4. 1994; Strehovec Tomaž, Celje, Ul.
bratov Vošnjakov 5, vstopil 26. 12. 1989,
vložek 832.520 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lupše Milan, Celje, Cesta na Ostrož-
no 27, vstopil 15. 4. 1991, vložek 832.520
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Strehovec Danijel, zastopnik Lupše
Milan, oba razrešena 26. 4. 1994 in Lupše
Milan, Celje, Cesta na Ostrožno 27, ponov-
no imenovan 26. 4. 1994 kot direktor, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40164

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02449 z dne 30. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  OKO,  oblačilna  konfekcija,
d.o.o., Celje, sedež: Ul. 29. novembra 16,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04693/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje d.o.o., v d.n.o., spremembo firme, se-
deža, zastopnikov in družbenika zaradi ods-
vojitve poslovnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 5704308
Firma: OKO - IVANČIČ IN DRUGI,

oblačilna konfekcija, d.n.o., Celje, Mil-
činskega 6

Skrajšana firma: OKO - IVANČIČ IN
DRUGI, d.n.o., Celje, Miličinskega 6

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Celje, Milčinskega 6
Ustanovitelji: Ban Franc in Dakić-Ivan-

čič Boža, oba izstopila 17. 5. 1994; Daki-
ć-Ivančič Boža, Celje, Milčinskega 6, po-
novno vstopila 17. 5. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Ivančič
Andrej, Celje, Milčinskega 6, vstopil 17. 5.
1994, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Dakić-Ivančič Boža, Celje, Milčin-
skega 6, razrešena 17. 5. 1994 in ponovno
imenovana 17. 5. 1994 kot družbenica, ki
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Ivančič Andrej, Celje, Miličinskega 6, ime-
novan 17. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-40165

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02364 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa LESNINA LGM, Prodajni cen-
ter Levec, d.o.o., Levec, Levec 18, sedež:
Levec 18, 3301 Petrovče, pod vložno št.
1/04511/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5649951
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Hrušovar Franc, razrešen 19. 9. 1992 in
ponovno imenovan kot direktor dne 13. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40168

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02405 z dne 30. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELEKTRO KRAŠOVEC, pod-
jetje za projektiranje, nadzor, montažo
in vzdrževanje električnih naprav in in-
stalacij, d.o.o., sedež: Prebold 42/g, 3312
Prebold, pod vložno št. 1/03090/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
poslovnih deležev ter spremembo firme s
temile podatki:

Matična št.: 5520762
Firma: ELEKTRO KRAŠOVEC, pod-

jetje za projektiranje, nadzor, montažo
in vzdrževanje električnih naprav in in-
stalacij, d.o.o., Prebold 42/g, Prebold

Skrajšana firma: ELEKTRO KRAŠO-
VEC, d.o.o., Prebold 42/g, Prebold

Osnovni kapital: 1,913.000 SIT
Ustanovitelja: Krašovec Stanislav vložek

1,434.750 SIT in Krašovec Janja, vložek
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478.250 SIT, oba Prebold, Soseska 13, oba
vstopila 18. 7. 1991, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-40166

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01930 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTOPREVOZ MAČEK, pre-
vozno podjetje, d.o.o., Ulica talcev 5, Šent-
jur, sedež: Ulica talcev 5, 3230 Šentjur,
pod vložno št. 1/05252/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5743958
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelj: Maček Milan, Šentjur, Uli-

ca talcev 5, vstopil 21. 12. 1992, vložek
1,750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40170

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01643 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  MARKETING,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Mestni trg 1, Slovenske Konjice, sedež:
Mestni trg 1, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/04230/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5638712
Osnovni kapital: 1,511.300 SIT
Ustanovitelj: Poš Marjan, Slovenske Ko-

njice, Mestni trg 1, vstopil 4. 4. 1992, vlo-
žek 1,511.300 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40171

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01636 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KLOBUK, gostinstvo, d.o.o.,
Zadrže 2, Šmarje pri Jelšah, sedež: Zadr-
že 2, 3240 Šmarje pri Jelšah, pod vložno
št. 1/04900/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5722039
Osnovni kapital: 1,527.000 SIT
Ustanovitelja: Kužner Ksenija, in Kuž-

ner Albert, oba Šmarje pri Jelšah, Šmarje
pri Jelšah 176, oba vstopila 9. 12. 1992, oba
vložila po 763.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-40172

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02836 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa COPKOP, podjetje za kopira-
nje, inženiring in zastopanje, d.o.o., se-
dež: Velenjska 9, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/04700/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5679010
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Studnička Marija in Stud-

nička Tomislav, oba Žalec, Podvin 216, oba

vstopila 6. 4. 1992, vložek vsak po 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 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; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52473 Dejavnost papir-
nic; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; ekonomska propaganda; 7481 Fo-
tografska dejavnosti; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40173

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02797 z dne 30. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa EUPOT, storitve in turizem,
d.o.o., Šmarje pri Jelšah, sedež: Vrh 34/a,
3240 Šmarje  pri  Jelšah,  pod  vložno  št.
1/05204/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5723833
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Cverlin Matjaž, Celje,

Škvarčeva 1, vstopil 29. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40174

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01622 z dne 30. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAPO TRADE, d.o.o., podjet-
je za trgovino, proizvodnjo, zastopanje in
storitve, sedež: Kozakova 9, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/04970/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki iz iz sred-
stev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5712599
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanoviteljica: Pogelšek Marija, Celje,

Kozakova 9, vstopila 28. 9. 1992, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40175

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02413 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  GOVEK,  podjetje  za  go-
stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Na-
zarje, sedež: Kokarje 3, 3331 Nazarje, pod
vložno št. 1/04462/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-

ga kapitala z novimi vložki in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5667305
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelj: Praznik Jože, Nazarje, Ko-

karje 3, vstopil 27. 3. 1992, vložek
1,608.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-40178

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00109 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  TIM,  Tovarna  izolacijskega
materiala, p.o., Laško, Spodnja Rečica 77,
sedež: Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, pod
vložno št. 1/01291/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanovitelje, osnovnega kapitala, člane
nadzornega sveta, spremembo zastopnika,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5045550
Firma: TIM, tovarna izolacijskega ma-

teriala, d.d.
Skrajšana firma: TIM, Laško, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 914.830 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložek
91.483,000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska ulica 15, vložek
181,948.000 SIT; Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 182,966.000 SIT; Udeleženci inter-
ne razdelitve, vložek 162,556.000 SIT; Ude-
leženci notranjega odkupa, vložek
295,877.000 SIT, vsi vstopili 20. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pušnik Jožef, direktorica Pešec Zden-
ka, direktor Košak Karl, direktor Seme Ro-
bert, direktor Lapornik Jožef, vsi razrešeni
27. 12. 1995, in ponovno imenovani 27. 12.
1995; predsednik Pušnik Jožef, Laško, Ra-
doblje 4/a, zastopa družbo brez omejitev in
samostojno, kot glavni direktor; član upra-
ve Košak Karl, Laško, Cesta v Debro 5,
zastopa družbo brez omejitev, skupno s še
enim članom uprave, kot finančno računo-
vodski direktor; član uprave Lapornik Jo-
žef, Laško, Sedraž 19/c, zastopa družbo brez
omejitev, skupno s še enim članom uprave,
kot komercialni direktor; član uprave Pešec
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Zdenka, Laško, Badovinčeva 20, zastopa
družbo brez omejitev, skupno s še enim čla-
nom uprave, kot direktor za splošno pravne
in kadrovske zadeve; član uprave Seme Ro-
bert, Laško, Trubarjevo nabrežje 1/b, zasto-
pa družbo brez omejitev, skupno s še enim
članom uprave, kot tehnični direktor.

Člani nadzornega sveta: Janko Deželak,
Matjaž Lesjak, Franc Knafelc, Roman Ma-
vri, Zlatko Pavčnik, Danijel Pušnik, Marjan
Čop, Magda Šantej, Rudolf Zupančič, vsi
vstopili 20. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d. n.; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja emblaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2662 Proizvodnja
apna; 2664 Proizvodnja malte; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2682 Proizvodnja drugih neko-
vinskih mineralnih izdelkov; 2733 Hladno
profiliranje; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d. n.; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 334 Pro-
izvodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3614 Proizvodnja druge-
ga pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadov; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4531
Električne inštalacije; 4532 Inštalacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasadarska in štukarska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 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; 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; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5551 Storitve menz; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnost
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnih v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkuševanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 75251 Vodenje,
izvajanje in podpora enot civilne zaščite;
75253 Druge oblike zaščite in reševanja;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slov-
enije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
00558/00473-1996 z dne 5. 2. 1996.

Pri  šifri  74.12  brez  revizijske  de-
javnosti.

Rg-40179

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/01878 z dne 24. 4. 1996 pri subjektu
vpisa NATEK, Trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Mlinska pot 3, Mozirje, sedež:
Mlinska pot 3, 3330 Mozirje, pod vložno št.
1/04245/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo dejavnosti in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5658616
Osnovni kapital: 1,579.000 SIT
Ustanovitelja: Natek Karel, Mozirje,

Mlinska  pot  3,  vstopil  5.  4.  1992,
vložek 1,579.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvod-
nja 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; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij za vo-
zila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove dele; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3710 Recikla-
ža kovinskih ostankov in odpadkov; 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; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 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; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem.

Rg-40182

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01663 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ZLATOROG SPORT, trgovi-
na, posredovanje, storitve, d.o.o., Laško,
sedež: Trubarjevo nabrežje 1, 3720 Laško,
pod vložno št. 1/04454/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5664853
Osnovni kapital: 1,533.410 SIT
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Ustanovitelja: Privšek Uroš, vstopil 27. 5.
1992, vložek 767.866 SIT in Privšek Simo-
na, vstopila 18. 1. 1993, vložek 765.544 SIT,
oba Štore, Kovinarska 12; odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-40186

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02853 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KMETIČ, d.o.o., Kmetijsko in
trgovsko podjetje, Šmartno v Rožni doli-
ni,  sedež:  Otemna 14,  3201 Šmartno  v
Rožni dolini, pod vložno št. 1/03438/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in z novimi vložki, spremembo firme, de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5564379
Firma: KMETIČ, kmetijsko in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Šmartno v Rožni do-
lini

Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelja: Ograjšek Romana in

Ograjšek Drago, oba Šmartno v Rožni doli-
ni, Otemna 14, vložila po 758.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost vpisana 29. 4. 1996: 0121 Re-
ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na debelo 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 de-
belo 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 debelo 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, živil, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa 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;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 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; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-

lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi, 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;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 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 zu-
naj prodajaln.

Rg-40187

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02732 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa SORT, računalništvo, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Podčetrtek, sedež:
Sopote 14, 3254 Podčetrtek, pod vložno št.
1/02840/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, sedeža
družbenika in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5509505
Firma: ELLATron, računalništvo, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ELLATron, d.o.o.
Sedež: Podčetrtek, Olimje 85
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Filipič Gregor, Podčetr-

tek, Sopote 14, vstopil 16. 10. 1990, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Selar Ivan, Maribor, Vinarska 7/b, vstopil
25. 4. 1994, vložek 765.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-40188

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02889 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa ANDROMEDA, računalniški
inženiring in trgovina, d.o.o., Celje, Čo-
pova 17, sedež: Čopova 17, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01118/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme, sedeža, družbenika, zastopnika, dele-
ža in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5852641
Firma:  ANDROMEDA,  računalniški

inženiring in trgovina, d.o.o., Celje, Cesta
v Zadobrovo 12

Skrajšana firma: ANDROMEDA, d.o.o.,
Celje, Cesta v Zadobrovo 12

Sedež: Celje, Cesta v Zadobrovo 12
Osnovni kapital: 9,914.920 SIT
Ustanovitelja: Zavodnik Marjan, Celje,

Čopova 17, vstopil 19. 12. 1989, vložek
9,141.920 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zavodnik Irena, Celje, Cesta v Zadobrovo
12, vstopila 31. 5. 1994, vložek 773.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Zavodnik Irena, Celje, Cesta v Zado-
brovo 12, imenovana 31. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
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pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi, 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; 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; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina 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; 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.;
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; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nost drugih prometnih agencij; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7440 Ekonomska propa-

ganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8513
Zobozdravstvena dejavnost;  8514  Druge
zdravstvene  dejavnosti.

Rg-40189

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02120 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa PLANKO, Elektronika, d.o.o.,
Titovo Velenje, Gubčeva 2 b, sedež: Gub-
čeva 2/b, 3320 Titovo Velenje, pod vložno
št. 1/01657/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe,
izstopa družbenika, sprememba firme, se-
deža, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5410134
Firma: PLANKO, elektronika, d.o.o.
Skrajšana firma: PLANKO, d.o.o.
Sedež: Velenje, Gubčeva 2/b
Osnovni kapital: 1,528.254 SIT
Ustanovitelja: Planko Zvonimir, Velenje,

Gubčeva 2b, izstopil 29. 4. 1994, Planko
Karel, Velenje, Gubčeva 2b, vstopil 6. 2.
1990, vložek 1,528.254 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 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;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, ra-
zen perutninskega; 1512 Proizvodnja in kon-
zerviranje perutninskega mesa; 1513 Pro-
izvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutnin-
skega mesa; 1520 Predelava in konzervira-
nje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
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; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Pro-
izvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina
iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja drugih
nežganih fermentiranih pijač; 1596 Pro-
izvodnja piva; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založ-
ništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2912 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; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Pro-
izvodnja rudarskih in gradbenih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in to-
bačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industri-
jo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvod-

nja električnih in gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinj-
skih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 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; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, de-
li, 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, živil,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113Posredništvo 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,
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tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrhunsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 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; 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 Dejavnost drugih pro-
metnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetništvo in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7481 Fotografska dejav-
nost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučar-
skih centrov in smučišč; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti.

Pri šifri 51.18 vse, razen farmacevtskih
izdelkov; pri šifri 67.13 samo menjalnice in
zastavljalnice; pri šifri 74.12 vse, razen re-
vizijske dejavnosti.

Rg-40190

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01667 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa DDJ Commerce, Podjetje za
trgovino, uvoz-izvoz, d.o.o., Celje, sedež:
Kidričeva ul. 36, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05852/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5552877
Osnovni kapital: 3,957.000 SIT
Ustanovitelj: Žigić Duško, Zagreb, Šiši-

čeva 25, vstopil 23. 11. 1991, vložek
4,957.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Žigić Jožefa, Dramlje 8, imenovana
1. 1. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Žigić Duško, razrešen 1. 1. 1995.

Rg-40191

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00490 z dne 22. 4. 1996 pod št.
vložka 1/06480/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904773
Firma: SANJE X, podjetje za organizi-

ranje zabavnih prireditev, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Celje, Gosposka 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Miran, Celje,

Ronkova 13, vstopil 25. 5. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pustinek Jurij, Slovenske Konjice, Bezina
87a, vstopil 25. 5. 1995, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kovačič Miran, Celje, Ronkova 13, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Pusti-
nek Jurij, Slovenske Konjice, Bezina 87a,
zastopa družbo brez omejitev, oba imeno-
vana 25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živil, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 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;
512 Trgovina na debelo s kmetijskimi suro-
vinami in živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 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, 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;
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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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrhunsko 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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 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; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitev taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d. n.; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-40193

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02452 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa RIVAL, Razvojni inženiring,

d.o.o.,  Velenje,  sedež:  Kardeljev  trg  2,
3320  Titovo  Velenje,  pod  vložno  št.
1/02094/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo pri zastopniku,
firme, sedeža in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5411718
Firma:  RIVAL,  razvojni  inženiring,

d.o.o.
Skrajšana firma: RIVAL, d.o.o.
Sedež: Velenje, Kardeljev trg 2
Osnovni kapital: 3,520.000 SIT
Ustanovitelja: Zorčič Igor in Zorčič Mir-

jam, oba Velenje, Kardeljev trg 2, vložila
po 1,760.000 SIT, oba vstopila 12. 7. 1990,
vložek odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Poob-
lastilo za zastopanje je prenehalo družbeni-
ci Zorčič Mirjani, ki je bila razrešena 1. 5.
1996 in ponovno imenovana kot prokurist-
ka.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: proizvodnja lesene embalaže v so-
delovanju s kooperanti; proizvodnja tekstil-
ne konfekcije v sodelovanju s kooperanti;
storitve reklame in ekonomske propagande;
druge neomenjene poslovne storitve; raču-
nalniški inženiring: projektiranje, izgradnja
in vzdrževanje računalniško podprtih infor-
macijskih sistemov; trgovina na drobno in
debelo z živilskimi izdelki vseh trgovskih
strok.

Tako je odslej dejavnost družbe: inženi-
ring-organiziranje in posredovanje pri grad-
nji kompletnih gospodarskih in drugih ob-
jektov; drugo projektiranje; proizvodnja
drugega kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala v sodelovanju s kooperanti; proizvod-
nja neomenjenih elektrotehničnih aparatov,
naprav ter komponent v sodelovanju s koo-
peranti; druga predelava plastičnih mas v
sodelovanju s kooperanti; ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; trgovi-
na na drobno in debelo z neživilskimi izdel-
ki vseh trgovskih strok; zastopanje in posre-
dovanje v prometu blaga in storitev; druga
neomenjena industrija – proizvodnja medi-
cinskih, ortopedskih pripomočkov in zobo-
tehničnih izdelkov; proizvodnja lesene em-
balaže v sodelovanju s kooperanti; pro-
izvodnja tekstilne konfekcije v sodelovanju
s kooperanti; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; druge neomenjene poslov-
ne storitve; računalniški inženiring: projek-
tiranje, izgradnja in vzdrževanje računal-
niško podprtih informacijskih sistemov; tr-
govina na drobno in debelo z neživilskimi
izdelki vseh trgovskih strok.

Rg-40194

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00048 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa SIPAK – SISTEMI PAKIRA-
NJA, d.o.o., sedež: Koroška 61, 3320 Ve-
lenje, pod vložno št. 1/00513/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5040370
Osebi, pooblaščeni za zastopanje; direk-

tor Blaguš Drago, razrešen 1. 9. 1995; di-
rektorica Merc Stanislava-Marija, Velenje,
Cesta VII. 2, imenovana 1. 9. 1995. Pri skle-
panju, odpovedovanju ali spreminjanju ka-
kršnekoli pogodbe ali pri izvajanju pravnih

poslov izven okvira rednega in običajnega
teka poslovanja družbe, pri najemanju kre-
ditov ali posojil, katerih vrednost glavnice
presega znesek tolarske protivrednosti
20.000 DEM, pri dajanju posojil drugim fi-
zičnim ali pravnim osebam ter pri odobra-
vanju komercialnih ali blagovnih kreditov,
katerih vrednost presega tolarsko protivred-
nost 20.000 DEM, pri najemanju ali dajanju
garancij, poroštev, hipotek in drugih oblik
zavarovanj, ki presegajo tolarsko protivred-
nost 20.000 DEM, pri prodaji, dajanju ali
prevzemu v zakup sredstev, ki po svoji vred-
nosti presegajo znesek tolarske protivred-
nosti 20.000 DEM, pri investicijah, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 20.000 DEM, pri ustanavlja-
nju družb-hčera, predstavništev ali poslov-
nih enot družbe, pri nakupu deleža/delnic
drugih družb in pri prodaji deleža/delnic,
družb hčera direktor potrebuje pismeno so-
glasje organa upravljanja ustanovitelja.

Rg-40195

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04132 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa SIPAK – SISTEMI PAKIRA-
NJA, d.o.o., Velenje, Koroška 61, sedež:
Koroška  61,  3320  Velenje,  pod  vložno
št. 1/00513/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo in spre-
membo pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5040370
Firma: SIPAK – SISTEMI PAKIRA-

NJA, d.o.o., Velenje
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Blaguš Dragotu, Velenje, Cesta V/1, ki je
bil razrešen 22. 12. 1994 in ponovno ime-
novan kot direktor.

Pri sklepanju, odpovedovanju ali spre-
minjanju kakršnekoli pogodbe ali pri izva-
janju pravnih poslov izven okvira rednega
in običajnega teka poslovanja družbe, pri
najemanju kreditov ali posojil, katerih vred-
nost glavnice presega znesek tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM, pri dajanju posojil
drugim fizičnim ali pravnim osebam ter pri
odobravanju komercialnih ali blagovnih kre-
ditov, katerih vrednost presega tolarsko pro-
tivrednost 100.000 DEM, pri najemanju ali
dajanju garancij, poroštev, hipotek in dru-
gih oblik zavarovanj, ki presegajo tolarsko
protivrednost 100.000 DEM, pri prodaji, da-
janju ali prevzemu v zakup sredstev, ki po
svoji vrednosti presegajo znesek tolarske
protivrednosti 100.000 DEM, pri investici-
jah, ki po svoji vrednosti presegajo znesek
tolarske protivrednosti 100.000 DEM, pri
ustanavljanju družb-hčera, predstavništev
ali poslovnih enot družbe, pri nakupu dele-
ža/delnic drugih družb in pri prodaji dele-
ža/delnic družb hčera direktor potrebuje pi-
smeno soglasje organa upravljanja ustano-
vitelja.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2956 Pro-
izvodnja strojev za druge posebne namene;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
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stroji; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili.

Rg-40196

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03632 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  SIPAK  –  SISTEMI  PAKIRANJA,
d.o.o., Velenje, Koroška 61, sedež: Koroška
61,  3320 Velenje,  pod  vložno  št. 1/00513/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5040370
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Malovrh Drago, razrešen 27. 6. 1994;
direktor Blaguš Drago, Velenje, Cesta V/1,
imenovan 27. 6. 1994, in zastopa družbo
brez omejitev, kot v.d. direktorja.

Rg-40199

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02190 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa NAPO, Trgovina, zastopstvo,
svetovanje, organizacija, d.o.o., Velenje,
sedež:  Kidričeva 57,  3320 Velenje,  pod
vložno št. 1/01077/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo pri
zastopniku, dejavnosti in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5317193
Osnovni kapital: 1,504.734,30 SIT
Ustanovitelja: Geršak Lidija, vstopila

28. 2. 1994, vložek 813.734 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja in Geršak Peter, oba Ve-
lenje, Kosovelova 24, vstopil 15. 12. 1989,
vložek 691.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Poob-
lastilo za zastopanje je prenehalo Geršak
Petru, Velenje, Kosovelova 24, ki je bil raz-
rešen 18. 5. 1994 in ponovno imenovan kot
prokurist.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1996: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-40206

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02856 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa SATURN, trgovina, uvoz, iz-
voz  in  posredovanje,  d.o.o.,  Slovenske
Konjice,  sedež:  Oplotniška  cesta  2/a,
3210 Slovenske  Konjice,  pod  vložno  št.
1/02095/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki ter us-
kladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5411351
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelja: Brence Franc, Slovenske

Konjice, Toneta Melive 12, vstopil 1. 9.
1990, vložek 1,516.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-40208

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01909 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa TERMO-TEHNIKA, hladilni,
ogrevalni in energetski sistemi, d.o.o.,
Braslovče, Orlova vas 27/a, sedež: Orlova
vas 27/a, 3314 Braslovče, pod vložno št.
1/01113/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5364817
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelj: Kronovšek Rudolf, Bra-

slovče, Orlova vas 27/a, vstopil 26. 12.
1989, vložil 1,526.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-40209

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01641 z dne 24. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa PADEŽNIK, oprema za šport-
ni ribolov, d.o.o., Delavska 5, Slovenske
Konjice, sedež: Delavska 5, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/01236/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5583420
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Padežnik Bojan, Slovenske

Konjice, Delavska 5, vstopil 28. 12. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-40210

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02848 z dne 22. 4. 1996 pri subjektu
vpisa  MOL,  izdelovanje  jeklenih kon-
strukcij, reklamnih napisov in kovinske
galanterije, d.o.o., sedež: Črtomirova 1/a,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03480/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in
spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5578841
Osnovni kapital: 4,111.000 SIT
Ustanoviteljica: Nadžaković Mustafa,

Krapina, Krapinska podgora b.b., vstopila
14. 11. 1991, vložila 4,111.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kramberger Boris, Celje, Ulica Mak-
sima Gorkega 12, vstopil 19. 5. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-40213

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02688 z dne 23. 4. 1996 pri sub-

jektu  vpisa  UNIMONT-CONSULTING,
d.o.o., sedež: Šarhova ulica 15, 3214 Zre-
če, pod vložno št. 1/03029/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5509831
Osnovni kapital: 1,581.000 SIT
Ustanovitelj: Marzidovšek Aleš, Zreče,

Šarhova ulica 15, vstopil 23. 8. 1991, vlo-
žek 1,581.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40217

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02664 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa AQUA JET, storitveno podjet-
je, d.o.o., Dolga gora 15, sedež: Dolga go-
ra 15,  3232 Ponikva,  pod  vložno  št.
1/05616/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, firme,
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5784603
Firma: AQUA JET, storitveno podjet-

je, d.o.o.
Skrajšana firma: AQUA JET, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,547.794 SIT
Ustanovitelji: Medved Dragica, izstopi-

la 21. 2. 1995; Medved Vili, Uznach, Zurc-
herstrasse 65, vložek 1,238.235 SIT in Med-
ved Boris, Ponikva, Dolga gora 15, vložek
309.558 SIT, oba vstopila 22. 10. 1993, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1422 Pridobiva-
nje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje dru-
gih rudnin in kamnin, d.n.; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 372 Reciklaža nekovin-
skih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
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ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnih v najem; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; ekonom-
ska propaganda; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-40220

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02661 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa LIGO, export-import, d.o.o.,
Slovenske Konjice, Ul. Borisa Vinterja 13,
sedež: Ul. Borisa Vinterja 13, 3210 Slo-
venske Konjice, pod vložno št. 1/02909/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe in z novimi vložki ter spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5514355
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelj: Livk Gorazd, Slovenske

Konjice, Ul. Borisa Vinterja 13, vstopil
19. 6. 1990, vložek 1,511.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: Dejav-
nost se razširi za: izdelava predmetov iz
nekovin; izdelava raznovrstnih kovinskih iz-
delkov; izdelava in popravilo lesenih pred-
metov; izdelava in popravilo lesenih pred-
metov; izdelava in popravilo tekstilnih pred-
metov; izdelava in popravilo predmetov iz
usnja in gume; proizvodnja plastičnih mas;
predelava plastičnih mas; organizacija in
prirejanje tečajev v tujih jezikih.

Dejavnost odslej glasi: trgovina na de-
belo in drobno neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; posredovanje v prometu blaga in stori-
tev; raziskovalno razvojne storitve na po-
dročju gospodarskih dejavnosti; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; stori-
tve obdelave podatkov; izdelava predmetov
iz nekovin; izdelava raznovrstnih kovinskih
izdelkov; izdelava in popravilo lesenih pred-
metov; izdelava in popravilo tekstilnih pred-

metov; izdelava in popravilo predmetov iz
usnja in gume; proizvodnja plastičnih mas;
predelava plastičnih mas; organizacija in
prirejanje tečajev v tujih jezikih.

Rg-40222

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02872 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MOFA, Inženiring, d.o.o., Ti-
tovo Velenje, Jerihova 21, sedež: Jeriho-
va 21, 3320 Titovo Velenje, pod vložno št.
1/01828/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme, sedeža,
dejavnosti in pooblaščencev za zastopanje s
temile podatki:

Matična št.: 5382742
Firma: MOFA, Inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: MOFA, d.o.o.
Sedež: Velenje, Jerihova 21
Osnovni kapital: 2,498.780 SIT
Ustanovitelji: Mokotar Franc, vložil

1,249.390 SIT, Mokotar Alenka, vložila
624.695 SIT, Mokotar Andrej vložil
624.095, SIT, vsi vstopili 6. 2. 1990, vsi
Velenje, Jerihova 21, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Mokotar Alenka in prokurist Mo-
kotar Andrej, oba Velenje, Jerihova 21, oba
imenovana 20. 5. 1994.

Naslednje dejavnosti se brišejo: trgovina
na debelo z neživilskimi izdelki vseh trgov-
skih strok.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: mednarodna špedicija; trgovina na
drobno in debelo z živilskimi in neživilski-
mi izdelki vseh trgovskih strok; druge neo-
menjene poslovne storitve: fotokopiranje in
razmnoževanje; proizvodnja žaganega lesa
in plošč; knjigovodske storitve in obdelava
podatkov.

Tako je odslej dejavnost družbe: pro-
izvodnja kovinskega reprodukcijskega ma-
teriala; druga predelava plastičnih mas; pro-
izvodnja lesene embalaže in drugih končnih
lesenih izdelkov; proizvodnja drugih stro-
jev in naprav; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; zastopanje in posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; drugo
projektiranje; računalniški inženiring: orga-
nizacija in posredovanje pri izgradnji raču-
nalniško podprtih proizvodnih sistemov in
tehnologij; mednarodna špedicija; trgovina
na drobno in debelo z živilskimi in neživil-
skimi izdelki vseh trgovskih strok; druge
neomenjene poslovne storitve: fokopiranje
in razmnoževanje; proizvodnja žaganega le-
sa in plošč; knjigovodske storitve in obdela-
va podatkov.

Rg-40223

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02421 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa EUROTAN, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Petrovče, Arja
vas 68a, sedež: Arja vas 68a, 3301 Petrov-
če, pod vložno št. 1/04565/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, zastopnika in povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5707684

Firma: EUROTAN, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: EUROTAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,520.006 SIT
Ustanovitelja: Delakorda Aleš in Dela-

korda Nataša, oba Petrovče, Arja vas 68/a,
oba vstopila 6. 4. 1992, vložila po 760.003
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Delakorda Nataša, Petrovče, Arja
vas 68, imenovana 13. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-40225

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00077 z dne 3. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa SOZD MERX, Zdravstveni zavod
Zdravilišče Dobrna, p.o., sedež: Dobrna,
3204 Dobrna, pod vložno št. 1/00061/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo in spremembo dejav-
nosti, firme, vpisa članov nadzornega sveta,
sedeža, ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5053587
Firma: TOPLICE DOBRNA, Termal-

no zdravilišče, d.d.
Skrajšana firma: TOPLICE DOBRNA,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Dobrna, Dobrna 51
Osnovni kapital: 692,542.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žek 48,478.000 SIT; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
57,284.000 SIT; Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 96,956.000 SIT; udeleženci na pod-
lagi interne razdelitve, vložek 96,288.000
SIT; udeleženci notranjega odkupa, vložek
27,302.000 SIT; Sklad RS za razvoj - za
prodajo delnic, vložek 116,346.000 SIT;
Sklad RS za razvoj - za program notranjega
odkupa, vložek 42,125.000 SIT; delničarji
po ZGJS vložek 207,763.000 SIT, vsi vsto-
pili 25. 5. 1995, odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Člani nadzornega sveta: Smrečnik Ljud-
mila, Čater Emil, Smrečnik Ivan, Krajnc
Brigita, Hribernik Vera, Brumen Branko,
Strniša Vanja, Vrisk Peter, Podergajs Be-
njamin, vsi vstopili 25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 3. 4. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 01411 Urejanje in
vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šport-
nih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 4010 Oskrba z elektri-
ko; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4100
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
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pecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 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; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85143 Druge zdravstvene dejav-
nosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov; 90004 Kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav; 90005 Druge storitve javne hi-
giene; 9213 Kinematografska dejavnost;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. 00479/00523-1996 z dne 29. 1. 1996.

Pod šifro dejavnosti K 74.12 vse, razen
revizijske dejavnosti.

Rg-40226

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 93/00292 z dne 1. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SOZD MERX - Zdravstveni zavod
Zdravilišče Dobrna, p.o., Dobrna, sedež:
Dobrna, 3204 Dobrna, pod vložno št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5053587
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Bizjak Stane, razrešen 24. 2. 1993; di-
rektorica Strniša Vanja, imenovana 5. 2.
1993, zastopa družbo brez omejitev kot v.d.
direktorja.

Rg-40227

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 93/01861 z dne 2. 4. 1996 pri subjektu
vpisa SOZD MERX - Zdravstveni zavod
Zdravilišče  Dobrna,  p.o.,  Dobrna,  sedež:
Dobrna,  3204 Dobrna,  pod  vložno  št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile podatki:

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Strniša Vanja, razrešena 17. 8. 1993;
direktor Urbancl Drako, imenovan 2. 6.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-40228

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02510 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KONBOST, podjetje za oprav-
ljanje kontrole oseb na bolniškem stale-
žu, d.o.o., Topole 38, Rogaška Slatina,  se-
dež: Topole 38, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/01757/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5368987
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Mikša Ivan, Rogaška Slati-

na, Topole 38, vstopil 11. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40229

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02767 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa T & P, trgovina in posredniš-
tvo, Cesta bratov Mravljak 10, Velenje,
sedež: C. bratov Mravljak 10, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/01218/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža, pristopa družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5343712
Firma: T & P, Trgovina in posredniš-

tvo, d.o.o.
Skrajšana firma: T & P, d.o.o.
Sedež: Velenje
Osnovni kapital: 1,584.035 SIT
Ustanovitelji: Švajger Tea, Švajger Gre-

gor, Švajger Jaka in Švajger Gregor, vsi
Velenje, Cesta bratov Mravljak 10, vsi vsto-
pili 19. 11. 1989, vsi vložili po 396.008,75
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-40230

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02868 z dne 23. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa FAKO, veletrgovina, zunanja
trgovina in kooperacije, d.o.o., Partizan-
ska 45, Žalec, sedež: Partizanska 45, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/01398/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in z
novim vložkom ter spremembo firme s te-
mile podatki:

Matična št.: 5343933
Firma: FAKO, veletrgovina, zunanja

trgovina in kooperacije, d.o.o.
Skrajšana firma: FAKO, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.597 SIT
Ustanovitelj: Končan Franjo, Žalec, Par-

tizanska 45, vstopil 27. 2. 1990, vložek
1,500.597 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40233

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03530 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  NESI,  storitve  in  trgovina,
d.o.o., Rogaška Slatina, XIV. divizije 20,
sedež: XIV. divizije 20, 3250 Rogaška Sla-

tina, pod vložno št. 1/04562/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo družbe zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža, povečanja osnovnega kapitala z novi-
mi vložki, spremembo firme, sedeža, za-
stopnika, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5678455
Firma: GOGY CAR, avto trgovina in

storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, Tržišče 9
Skrajšana firma: GOGY CAR, d.o.o.,

Rogaška Slatina, Tržišče 9
Sedež: Rogaška Slatina, Tržišče 9
Osnovni kapital: 1,808.000 SIT
Ustanovitelja: Smole Marjan, izstopil

6. 10. 1994; Avto Luky, servis in trgovina,
d.o.o., Rogaška Slatina, Tržišče 9, vstopil
6. 10. 1994, vložek 1,808.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Smole Marjan, razrešen 6. 10. 1994; di-
rektor Kordiš Gorazd, Kočevje, Turjaško na-
selje 4, imenovan 6. 10. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 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; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5511 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo, penzionov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 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 tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40234

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00748 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  IZBIRA  LAŠKO,  trgovska
družba, d.d., sedež: Titova 4, 3270 Laško,
pod vložno št. 1/00953/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo statuta, se-
deža, članov nadzornega sveta, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5002893
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Sedež: Laško, Trubarjeva 4
Člani nadzornega sveta: Sadar Jože iz-

stopil 17. 6. 1995; Guzej Tone, vstopil 17. 6.
1995.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 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; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6312 Skladiščenje;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-40235

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02380 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTO-ŠKORJANEC, Podjet-
je za prodajo avtomobilov in rezervnih
delov, d.o.o., Šentjur, Cesta na kmetijsko
šolo 14, sedež: Cesta na kmetijsko šolo 14,
3230 Šentjur, pod vložno št. 1/02779/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, osnovnega kapi-
tala zaradi povečanje z novimi vložki, spre-
membo družbene pogodbe, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5639727
Firma:  AVTOHIŠA  ŠKORJANEC,

d.o.o., Podjetje za prodajo avtomobilov

in  rezervnih  delov,  Mariborska  115,
Celje

Skrajšana firma: AVTOHIŠA ŠKOR-
JANEC, d.o.o., Mariborska 115, Celje

Sedež: Celje, Mariborska 115
Osnovni kapital: 1,707.200 SIT
Ustanovitelja: Škorjanec Alojz, Šentjur,

Cesta na kmetijsko šolo 14, vstopil 21. 1.
1991, vložek 1,707.200 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem.

Pri šifri dejavnosti 67.13 le menjalnice.

Rg-40237

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00133 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa POTROŠNIK, Trgovska druž-
ba, d.d., Celje, sedež: Kocenova 2a, 3000
Celje, pod vložno št. 1/00932/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembe čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5002885
Člani nadzornega sveta: Ban Franc, Tr-

žan Rado, Golež Peter, Lesjak Magdalena,
vsi izstopili 29. 1. 1996; Ževart Milan, Zu-
panc Darko, Domjan Igor, Lenko Ivan, vsi
vstopili 29. 1. 1996.

Rg-40238

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00079 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEHNOKAR, d.o.o., Trgovina
in storitve, Slov. Konjice, sedež: Ul. Anto-
na Janše 5, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/05717/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo akta o ustano-
vitvi, sedeža družbe, ustanovitelja in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5789087
Sedež: Slovenske Konjice, Brdo 25
Ustanovitelja: Rak Helena, izstopila

30. 12. 1994; Iršič Adelbert, Slovenske Ko-
njice, Brdo 25, vstopil 30. 12. 1994, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Rak Helena, razrešena 30. 12. 1994;
direktor Iršič Adelbert, Slovenske Konjice,
Brdo 25, imenovan 30. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-40240

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00340 z dne 18. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MEJA, Družbeno kmetijsko
podjetje Šentjur, p.o., cesta Leona Do-
brotinška 3, Šentjur pri Celju, sedež: Ce-
sta Leona Dobrotniška 3, 3230 Šentjur
pri Celju pod vložno št. 1/01079/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5150370
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Gračnar Jožef, razrešen 5. 4. 1995; di-
rektor Zupanc Stanko, Šentjur, Dušana Kve-
dra 5, imenovan 5. 4. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-40242

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02088 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa TEHNOKAR, d.o.o., Trgovina
in storitve, Slovenske Konjice, sedež: Ul.
Antona Janše 5, 3210 Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/05717/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5789087
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanoviteljica: Rak Helena, Slovenske

Konjice, Ul. Antona Janše 5, vstopila 22. 3.
1993, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-40243

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00121 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MNN FLOW, mednarodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Velenje, Črnova
n.h., sedež: Črnova n.h., 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/02285/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5845289
Osnovni kapital: 2,090.200 SIT
Ustanovitelja: Stevanović Milan, Vele-

nje, Goriška 59, vstopil 8. 9. 1990, vložek
2,090.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-40251

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02403 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KONTURA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Arja
vas 10, Petrovče, sedež: Arja vas 10, 3301
Petrovče, pod vložno št. 1/03435/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5585457
Osnovni kapital: 3,010.000 SIT
Ustanovitelj: Štefančič Dejan Pavel, Ce-

lje, Ljubljanska 54, vstopil 7. 11. 1991, vlo-
žek 3,010.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-40254

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00055 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa M CLUB, Tovarna konfekcije,
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p.o., Velenje, Koroška 37/a, sedež: Ko-
roška 37/a, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/00494/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, osnovni kapital, ustanovi-
telje, člane nadzornega sveta, spremembo
firme, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5073189
Firma:  M Club,  tovarna  konfekcije,

d.d.
Skrajšana firma: M Club, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 228,990.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, vložek 45,798.000 SIT; Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vlo-
žek 22,899.000 SIT; Slovenski odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žek 22,899.000 SIT; delavci na podlagi in-
terne razdelitve, vložek 45,798.000 SIT;
delavci na podlagi notranjega odkupa, vlo-
žek 56,904.000 SIT, Sklad RS za razvoj -
za program notranjega odkupa, 34,692.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Kolenc Marjan,
Geratič Edita, Presker Alojz, vsi vstopili
8. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. 48/0018-94 z dne 2. 8. 1994.

Rg-40257

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00995 z dne 1. 4. 1996 pri subjek-
tu vpisa VARD, d.o.o., storitve in trgovi-
na, sedež: Novo Celje 9, 3310 Žalec, pod
vložno št. 1/02587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5465109

Dejavnost, vpisana 1.  4. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah.

Rg-41031

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00938 z dne 16. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOVINOTEHNA, mednarod-
no trgovsko podjetje, d.d., Celje, Mari-
borska 7, sedež: Mariborska 7, 3000 Ce-
lje,  pod  vložno  št.  1/01098/00  vpisalo  v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5099501
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Pecarski Branislav, razrešen 13. 11.
1995.

Rg-104227

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03215 z dne 19. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa UNIVRT, d.o.o., Kmetijsko,
trgovsko in storitveno podjetje, Celje, se-
dež: Mariborska 116, 3000 Celje, pod vlož-
no št. 1/03783/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo družbe-
nikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo firme, sedeža, deležev in za-
stopnikov ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5586453

Firma: UNIVRT, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Levec

Skrajšana   firma:   UNIVRT,   d.o.o.,
Levec

Sedež: 3301 Petrovče, Levec 25b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Počinka Abdulaziz, Lazo-

vić Milan, Perčič Anton, Vrščaj Urlep Jana,
Pesjak Darinka in Hrustel-Verdev Dragica,
izstopili 27. 5. 1994, ter Gubenšek Rafael,
izstopil 6. 2. 1996; Hrustel Rafael, Petrov-
če, Levec 25, vstopil 14. 2. 1992 in Pintar
Drago, Petrovče, Dobriša vas 14, vstopil
6. 2. 1996, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Počinka Abdulaziz in Lazović Mi-
lan, razrešena 27. 5. 1994; direktorja Hru-
stel Rafael in Pintar Drago, imenovana 6. 2.
1996, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2932 Proiz-
vodnja drugih kmetijskih in gozdarskih stro-
jev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 je izvzeta revi-
zijska dejavnost.

LJUBLJANA

Rg-27834

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17111 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa ORKOM, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in marketing na domačem in tu-
jem trgu, d.o.o., Blatna Brezovica 78,
p. Vrhnika, sedež: Blatna Brezovica 78,
Vrhnika, pod vložno št. 1/02089/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in zastopnika
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284821
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Jeraj Janez, Vrhnika, Blat-

na Brezovica 78, vstop 21. 4. 1989, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jeraj
Ivanka, Vrhnika, Blatna Brezovica 78, ime-
novana 20. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1995: 251
Proizvodnja izdelkov iz gume; 2513 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz gume; 252 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 284 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 292 Proizvodnja drugih naprav za splo-
šno rabo; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 295 Proizvodnja drugih strojev za
posebne namene; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-27835

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/17112 z dne 18. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  GASHI,  gostinstvo  in  turizem,
d.o.o., Vrhnika, Sinja Gorica 13, sedež:
Sinja Gorica 13, Vrhnika, pod vložno št.
1/12628/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5505054
Osnovni kapital: 1,688.000 SIT
Ustanovitelj: Gašperšič Vojko, Ljublja-

na, Linhartova 19, vstop 19. 5. 1991, vložek
1,688.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1995: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializi-
rano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 523 Tr-
govina na drobno s farmacevtskimi, medi-
cinskimi, 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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 525 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 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); 602 Drug
kopenski promet; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 611 Pomorski pro-
met; 612 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 711
Dajanja avtomobilov v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedril-
ne dejavnosti, d.n.; 926 Športne dejavnosti;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, dru-
ge športne dejavnosti; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
927 Druge dejavnosti za sprostitev; 9271
Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.

Rg-27852

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05390 z dne 24. 11. 1995 pri subjektu
vpisa pod št. vložka 1/27040/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča k. d. s temile
podatki:

Matična št.: 5920078
Firma: M TURK, k.d., trgovina, pro-

izvodnja in storitve
Skrajšana firma: M TURK, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Struge, Četež št. 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Matija, Struge, Če-

tež 6, vstopil 13. 10. 1995, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Kovačič Marija, Turjak, Veli-
ki Ločnik 7, vstopila 13. 10. 1995, vložila
1.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Turk Matija, imenovan 13. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 11. 1995: 0130
Poljedelstvo, povezano z živinorejo - meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih povr-
šin; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna
mehanična dela; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2932 Proizvodnja dru-
gih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
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.; 71402 Dejavnost video-
tek; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 9213
Kinematografska dejavnost; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov.

Rg-27988

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05586 z dne 10. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa CLEAN BEAT, d.o.o., podjetje za iz-
vajanje in organiziranje čistilno vzdrže-
valne dejavnosti, Trzin, Pod gozdom št.
17, sedež: Pod gozdom št. 17, Trzin, pod
vložno št. 1/20976/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5705240
Osnovni kapital: 1,678.000 SIT
Ustanovitelj: Musić Samo, Trzin, Pod

gozdom 17, vstop 22. 12. 1992, vložek
1,678.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-28049

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07880 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa VIMONT, finalna dela v gradbeništvu,
d.o.o.,  Jakhlova  7,  Grosuplje,  sedež:
Jakhlova  7,  Grosuplje,  pod  vložno  št.
1/22639/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5623855
Osnovni kapital: 1,753.000 SIT
Ustanovitelja: Vidic Janez, Grosuplje,

Jakhlova 7, vstopil 4. 3. 1993, in Berčan
Franc, Grosuplje, Ljubljanska cesta 10, vsto-
pil 23. 5. 1994, vložila po 876.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-10312

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16459 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa  SONNHIT,  trgovsko  in  proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 76a,
sedež: Zaloška 76a, Ljubljana, pod vložno
št. 1/22226/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev
in osnovnega kapitala ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5747988
Osnovni kapital: 1,880.000 SIT
Ustanovitelj: Mijatović Andrej, Ljublja-

na, Zaloška 76a, vstop 8. 3. 1993, vložek
1,880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gyneše Mirko, izstop 19. 12. 1994.

Rg-30386

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05678 z dne 28. 12. 1995 pri subjektu
vpisa pod vložno št. 1/27206/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča d.o.o. s temile
podatki:

Matična št.: 5926068
Firma: PARKS 1, Podjetje za uprav-

ljanje z garažnimi hišami, varovanje pre-
moženja,  servisna  dejavnost  vozil,  pro-
daja vozil, vzdrževanje in čiščenje vozil,
d.o.o.

Skrajšana firma: PARKS 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 158
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Smrke Franci, Gabrovka,

Moravče pri Gabrovki 64, in Schaubach Jan-
ko, Domžale, Ljubljanska cesta 97, vstopila
4. 12. 1995, vložila po 800.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Smrke Franci, in pomočnik direktorja
Schaubach Janko, ki zastopata družbo z
omejitvijo, da za sklepanje pravnih poslov z
vrednostjo nad 250.000 SIT potrebujeta so-
glasje skupščine družbenikov, imenovana
4. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 28. 12. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 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; 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; 5121 Trgovina na debelo z opr. za
AOP; 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; 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 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, steklenimo, 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; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5274 Druga popravila, d.n.;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
8042 Drugo izobraževanje; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-30729

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

št. 95/01021 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu
vpisa  EKO - COM,  ekološki  inženiring,
d.o.o., Ivančna Gorica, sedež: Mevce 8,
Ivančna Gorica, pod vložno št. 1/06155/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, dele-
žev in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5354714
Firma: EKO - COM, ekološki inženi-

ring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: EKO - COM, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 14
Ustanovitelja: Koželj Vito, Ivančna Go-

rica, Mevce 8, vstop 14. 3. 1990, vložek
326.000 SIT, in Kos Andrej, Ljubljana, Kon-
gresni trg 14, vstop 24. 2. 1995, vložek
1,304.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koželj Vito, razrešen 24. 2. 1995;
direktor Kos Andrej, imenovan 24. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1995: 221 Za-
ložništvo; 222 Tiskarstvo in z njim poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 372 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 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; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703
Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
721 Svetovanje o računalniških napravah;
722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
725 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 732 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
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744 Ekonomska propaganda; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje; 900
Storitve javne higiene.

Rg-31279

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/04118 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ELIAS, Elektroinštalacije, inženi-
ring sistemov alarma, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Breznikova 13, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/16629/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5589851
Sedež: Ljubljana, Detelova 5
Osnovni kapital: 2,871.000 SIT
Ustanovitelji: Gartner Dušan, Ljubljana,

Breznikova 13, Župec Tomaž, Ljubljana,
Novo Polje, C. VII/9, Mekinc Ivo - Mak,
Ljubljana, Rožna dolina, C. IV/27, in Livo-
jevič Stjepan, Ljubljana, Rusjanov trg 2,
vstopili 27. 3. 1992, vložili po 717.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; Mihelič Igor,
izstopil 7. 10. 1994.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnika Fabjan Anton in Mihelič Igor, raz-
rešena 7. 10. 1994; Župec Tomaž, Livojevič
Stjepan in Mekinc Ivo - Mak, razrešeni
7. 10. 1994 kot zastopniki in imenovani za
direktorje, ki zastopajo družbo brez omeji-
tev.

Rg-31374

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19565 z dne 5. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa VEDEŽ, podjetje za organizacijo stro-
kovnega izobraževanja, d.o.o., Linharto-
va 40, Ljubljana, sedež: Linhartova 40,
Ljubljana, pod vložno št. 1/18012/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, os-
novnega kapitala in zastopnika ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Firma: VEDEŽ, podjetje za proizvod-
njo, posredovanje ter storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Marčenkova 13

Sedež: Ljubljana, Marčenkova 13
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Romšek Nika, izstop

20. 12. 1994; Belić Milomir, Ljubljana,
Marčenkova 13, vstop 20. 12. 1994, vložek
1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Belić Milomir, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Romšek Nika, razrešena 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 5. 10. 1995: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913
Proizvodnja pip in ventilov; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-

rabe; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda.

Rg-31841

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12352 z dne 28. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa TOP BIRO, podjetje za storitve, trgo-
vino in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Črtomirova 22, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/17005/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d.,
spremembo firme, ustanoviteljev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5605261
Firma: BIRO GREGORIČ, podjetje za

storitve, trgovino in proizvodnjo, k.d.,
Ljubljana, Črtomirova 22

Skrajšana  firma:  BIRO  GREGORIČ,
k.d., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Maja, Ljublja-

na, Črtomirova 22, vstopila 20. 3. 1992, vlo-
žila 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem, in Sabol Robert, Ljub-
ljana, Gabrščakova ul. 89, vstopil 24. 5.
1994, vložil 2.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-32431

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16716 z dne 19. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa RAJTER, Podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino ter storitve, d.o.o., Cheng-
dujska  14,  Ljubljana,  sedež:  Cheng-
dujska  14,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/20617/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti, spremembo sedeža in
firme s temile podatki:

Matična št.: 5715601
Firma: RAJTER, Podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino ter storitve, d.o.o.,
Kotnikova 5, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 2,893.074 SIT
Ustanovitelj: Rajterič Milan, Ljubljana,

Chengdujska 14, vstop 15. 12. 1992, vložek
2,893.074 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 112 Sto-
ritve v zvezi s pridobivanjem nafte in ze-
meljskega plina, brez iskanja nahajališč; 172
Tkanje tekstilij; 173 Plemenitenje tekstilij;
174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij;
176 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 177 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih izdelkov; 181 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 182 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov; 183 Strojenje in dodelava krzna;
proizvodnja krznenih izdelkov; 191 Stroje-
nje in dodelava usnja; 192 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 205 Proizvodnja drugih lesenih

izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, sla-
me in protja; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 252 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas; 262 Proizvodnja neog-
njevzdržne keramike, razen tiste za gradbe-
ništvo; proizvodnja ognjevzdržne kerami-
ke; 366 Druge predelovalne dejavnosti, d.n.;
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,
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; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 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); 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 701 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 702 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslo-
vanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 726
Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; podjetniško sve-
tovanje; upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 745 De-
javnost agencij za zaposlovanje in posredo-
vanje delovne sile; 748 Raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 921 Filmska in videodejav-
nost; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 927 Druge dejavnosti za
sprostitev; 930 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-32441

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17091 z dne 8. 1. 1996 pri subjektu vpisa
UNIVET, trgovina na debelo in drobno,
ekonomsko propagando inženiring koope-
racijske proizvodnje, d.o.o., Ljubljana,
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Trubarjeva  79,  sedež:  Ižanska  c.  126c,
Ljubljana, pod vložno št. 1/05239/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti in spremembo firme s temile podatki:

Matična št.: 5335175
Firma: UNIVET, trgovina na debelo in

drobno, ekonomsko propagando inženi-
ring, kooperacijo proizvodnje, d.o.o.,
Ljubljana, Ižanska 126c

Osnovni kapital: 1,685.249,66 SIT
Ustanovitelj: Kraljič Janez, Ljubljana,

Ižanska 126c, vstop 1. 10. 1992, vložek
1,685.249,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
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-
mo, 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; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina

na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovi-
na na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Tr-
govina 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; 6312 Skladišče-
nje; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-32605

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10262 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa  GREDIN,  gradbeno  in  transportno
podjetje, Markovec, d.o.o., sedež: Marko-
vec  31b,  Markovec,  pod  vložno  št.
1/05859/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5406161
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mihelčič Janez, Stari trg

pri Ložu, Markovec 31b, vstop 2. 3. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-33631

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11210 z dne 10. 6. 1995 pri subjektu vpisa
PRIMULA, Export - Import - Reeksport,
d.o.o., Vodnikova 126, Ljubljana, sedež:
Vodnikova 126,  Ljubljana,  pod vložno št.
1/10531/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5591775
Firma: PRIMULA, izvoz, uvoz, stori-

tve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana  firma:  PRIMULA,  d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanoviteljica: Klančar Polona, Ljub-

ljana, Vodnikova cesta 126, vstop 25. 6.
1990, vložek 1,511.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1995: 221 Za-
ložništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2215 Drugo založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 223 Razmno-
ževanje posnetih nosilcev zapisa; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,

tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 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 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenimo, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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-
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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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71402 Dejavnost videotek; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na podroćju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in hu-
manistike; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov, kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 804 Izobraževanje odraslih in dru-
go izobraževanje; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Rg-34223

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

95/05792 z dne 16. 1. 1996 pod št. vložka
1/27269/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926262
Firma: FONOLA, založništvo, distri-

bucija, marketing, produkcija, komunici-
ranje, agencijske storitve in trgovino,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Na griču 13
Osnovni kapital: 1,536.305 SIT
Ustanovitelj: Strah Matej, Ljubljana, Na

griču 13, vstop 20. 10. 1995, vložek
1,536.305 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strah Matej, imenovan 20. 10.

1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1996: 2211 Iz-

dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje vidozapisov; 2233 Razmnože-
vanje računalniških zapisov; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Pro-
izvodnja žimnic; 3621 Kovanje kovancev in
medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-

tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z opr. za AOP; 5122 Trgovina na debe-
lo 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 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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-
mo, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 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-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5016 Št. 63 – 10. X. 1997

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-
trićnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 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; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti povezane s finančnim posredništvom;
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.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80421 De-
javnost glasbenih in drugih umetniških šol;

80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9111 De-
javnost poslovnih in delodajalskih združenj;
9112 Dejavnost strokovnih združenj; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska 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; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-34234

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05860 z dne 11. 1. 1996 pod št. vložka
1/27245/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5926432
Firma: HOLIN, d.o.o., zastopanje tujih

firm, Ulica Metoda Mikuža 20, Ljubljana
Skrajšana firma: HOLIN, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica Metoda Miku-

ža 20
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tertnik Irena, Ljublja-

na, Ulica Metoda Mikuža 20, vstop 8. 12.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Tertnik Irena, imenovana 8. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 1. 1996: 177 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov; 511
Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z iz-
delki široke porabe; 515 Trgovina na debelo
z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in od-
padki; 516 Trgovina na debelo s stroji, na-
pravami, priborom; 517 Druga trgovina na
debelo; 631 Prekladanje, skladiščenje; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-34410

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15991 z dne 5. 12. 1995 pri subjektu vpi-
sa SATIVA, podjetje za marketing, infor-
matiko, svetovanje, organizacijo, izobra-
ževanje, d.o.o., Dob pri Domžalah, Žu-
pančičeva 12, sedež: Župančičeva 12, Dob
pri Domžalah, pod vložno št. 1/04788/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,

ustanoviteljic, deležev in zastopnice, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5336163
Firma: SATIVA - GODEC & Co., ko-

munikacija, organizacija, izobraževanje
in trgovina, d.n.o., Dob pri Domžalah, Žu-
pančičeva 12

Skrajšana firma: SATIVA - GODEC &
Co., d.n.o., Dob pri Domžalah

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Godec Vouk Alenka,
Dob pri Domžalah, Župančičeva 12, vstopi-
la 2. 2. 1990, in Godec Nataša, Ravne na
Koroškem, Dobja vas 156, vstopila 1. 12.
1994, vložili po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Godec Nataša, imenovana 1. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2215 Drugo založništvo; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7414 Podjetniš-
tvo in poslovno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in vi-
deofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-34577

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16657 z dne 28. 12. 1995 pri subjektu
vpisa  KUNOVAR  marmor  &  granit,
d.o.o., sedež: Tomačevska 7, Ljubljana,
pod vložno št. 1/03112/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5328632
Osnovni kapital: 9,334.000 SIT
Ustanovitelja: Kunovar Aleš, Ljubljana,

Neubergerjeva ulica 27, in Kunovar Bran-
ko, Ljubljana, Kokaljeva ulica 6, vstopila
31. 8. 1989, vložila po 4,667.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kunovar Branko, imenovan 26. 5.
1994, zastopa družbo neomejeno, razen da
naslednje posle lahko sklepa le na podlagi
predhodnega sklepa skupščine: sklepanje
pogodb za investicije v osnovna sredstva,
če vrednost osnovnega sredstva presega
50% vrednosti osnovnega kapitala družbe;
sklepanje kreditnih pogodb, če znesek kre-
dita presega 50% osnovnega kapitala druž-
be; sklepanje pogodb, na podlagi katerih
družba pridobiva, odtujuje ali obremenjuje
nepremičnine; sklepanje zakupnih in lea-
sing pogodb, če vrednost predmeta zakupa
ali leasinga presega 50% vrednosti osnov-
nega kapitala družbe; sklepanje kooperacij-
skih pogodb in pogodb o dolgoročnem so-
delovanju, če je trajanje kooperacije oziro-
ma sodelovanja daljše od enega leta.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: izvajanje investicijskih del doma in
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v tujini; špedicija; trgovinske storitve, zlasti
zastopanje podjetij.

Naslednja dejavnost se briše: notranja
špedicija.

Dejavnost se sedaj glasi: pridobivanje,
obdelava in prodaja naravnega kamna; iz-
delovanje predmetov iz naravnega kamna;
izvajanje investicijskih del doma in v tujini;
inženiring, svetovanje, notranja oprema in
design; prevoz blaga v cestnem prometu;
špedicija; trgovina na debelo in drobno z
neživilskimi proizvodi; javna skladišča; tr-
govinske storitve, zlasti zastopanje podjetij.

Rg-34695

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16921 z dne 14. 2. 1996 pri subjektu vpisa
MIPLAN,  Gradbeno  podjetje,  d.o.o.,
Medvode, Zg. Pirniče 12/a, sedež: Zg. Pir-
niče 12/a,  Medvode,  pod  vložno  št.
1/03788/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in osnovnega kapi-
tala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5873886
Firma: MIPLAN, Gradbeno podjetje,

d.o.o., Medvode
Osnovni kapital: 1,589.118 SIT
Ustanovitelja: Milač Miroslav, Dob, Žu-

pančičeva ulica 4, vložil 810.450,18 SIT, in
Milač Mojca - Marija, Medvode, Zgornje
Pirniče 12/a, vložila 778.667,82 SIT - vsto-
pila 24. 11. 1989, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 221 Za-
ložništvo; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi 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; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z nek-
metijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 524 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 525 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila iz-
delkov široke porabe; 551 Dejavnost hote-
lov; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
553 Gostinske storitve prehrane; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavno-

sti v prometu; 633 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
711 Dajanje avtomobilov v najem; 712 Da-
janje drugih vozil v najem; 713 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem; 714 Izposo-
janje izdelkov široke porabe; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 744 Ekonomska propaganda; 748 Raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti.

Rg-34701

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08961 z dne 15. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa K. S. K., Podjetje za opravljanje krov-
sko in stavbno kleparskih del, izdelava
kovinske in plastične galanterije, .. , d.o.o.,
Milana Majcna 25, Ljubljana, sedež: Mi-
lana Majcna 25, Ljubljana, pod vložno št.
1/02682/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5887437
Osnovni kapital: 1,525.900 SIT
Ustanovitelj: Humar Darko, Ljubljana,

Tržaška 21, vstop 9. 11. 1989, vložek
1,525.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Humar Darko, razrešen 19. 5. 1994;
direktorica Humar Darja, Ljubljana, Tržaška
21, imenovana 19. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-35089

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12076 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpisa
ANDERSEN, center za plesno dejavnost,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Bratovševa
ploščad 26, Ljubljana, pod vložno št.
1/18863/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5824818
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelji: Mirčeta Bojan, Ljubljana,

Bratovševa ploščad 26, vstopil 2. 4. 1992,
vložil 558.000 SIT, Mirčeta Zoran, Ljublja-
na, Bratovševa ploščad 26, vstopil 2. 12.
1993, vložil 508.000 SIT, in Marčac Mirče-
ta Marica, Ljubljana, Bratovševa ploščad 9,
vstopila 2. 12. 1993, vložila 458.000 SIT -
odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-35179

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17822 z dne 10. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa COUNTRY CLUB, gostinsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, sedež:

Tesna  4,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18226/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
vitelja, deležev in zastopnika ter preobliko-
vanje iz d.o.o. v k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5793548
Firma: COUNTRY CLUB - LONGER

IN PARTNER, gostinstvo in storitve, k.d.
Skrajšana firma: COUNTRY CLUB -

LONGER IN PARTNER, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Štihova 25
Ustanovitelji: Horvat Tadej, izstopil

28. 12. 1994; Longer Edvard, Ljubljana, Vr-
hovci c. III/28, vstopil 4. 4. 1992, vložil
6.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem, in Časl Drago, Ljubljana, Ce-
sta v mestni log 38, vstopil 28. 12. 1994,
vložil 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Andrej, razrešen 28. 12. 1994;
Longer Edvard, razrešen 28. 12. 1994 kot
pomočnik direktorja in imenovan za direk-
torja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-35318

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06091 z dne 7. 2. 1995 pri subjektu vpisa
AUTORSBIT, d.o.o., Podjetje za avtor-
ske pravice, svetovanje in trgovino, Ljub-
ljana, Parmova 53, sedež: Parmova 53,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20530/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5648360
Firma: AUTORSBIT, d.o.o., Podjetje

za avtorske pravice, svetovanje in trgovi-
no, Gregorčičeva 23, Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Gregorčičeva 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Kralj Jasna, Portorož,

Koprska c. 3, in Žurga Gordana, Ljubljana,
Prušnikova 7, vstopili 10. 11. 1992, vložili
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dodajo se naslednje dejavnosti: posre-
dovanje, trženje in opravljanje prometa z
avtorskimi deli s področja kulture, športa in
industrije; svetovanje, izobraževanje, trže-
nje in druge storitve na področju industrij-
ske lastnine; grafično oblikovanje, fotoko-
piranje in razmnoževanje.

Dejavnost se po novem glasi: posredo-
vanje in trženje ter opravljanje prometa z
avtorskimi deli z informacijskega, organi-
zacijskega in tehničnega področja; storitve
s področja vrednostnih papirjev; agencijski,
posredniški, komisijski in zastopniški posli;
inženiring s področja inovacij; informacij-
ski inženiring; proizvodnja programskih pa-
ketov - software; svetovanje: svetovanje na
področju informatike, računalništva, izobra-
ževanja, organiziranja in financ; svetovanje
pri projektih in izdelava projektov s področ-
ja informatike, računalništva, izobraževa-
nja, informiranja in financ, svetovanje pri
izboru računalniške opreme in notranje
opreme poslovnih prostorov; založniška de-
javnost; posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev; industrijsko obliko-
vanje; storitve s področja računalniškega ob-
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likovanja; ekonomska propagandna in re-
klamna dejavnost; razvojno raziskovalna de-
javnost; zastopstvo domačih in tujih podje-
tij; trgovina: trgovina na veliko z živilskimi
in neživilskimi proizvodi, trgovina na drob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi;
prevoz blaga in oseb v cestnem prometu;
gostinstvo in turizem; posredovanje, trženje
in opravljanje prometa z avtorskimi deli s
področja kulture, športa in industrije; sveto-
vanje, izobraževanje in trženje ter druge sto-
ritve na področju industrijske lastnine; gra-
fično oblikovanje, fotokopiranje in razmno-
ževanje.

Rg-35383

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06047 z dne 17. 1. 1996 pod št. vložka
1/27278/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5928605
Firma: PEKOS Završnik in ostali, go-

stinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: PEKOS Završnik in

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

odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Habatova 10, Trzin
Ustanovitelja: Završnik Gorazd in Kopi-

tar Veronika, oba iz Mengša, Habatova ul.
10, Trzin, vstopila 15. 12. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Završnik Gorazd in zastopnica Kopitar
Veronika, imenovana 15. 12. 1995, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 1. 1996: 015 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 050
Ribištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 151
Proizvodnja, predelava in konzerviranje me-
sa in proizvodnja mesnih izdelkov; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 154 Proizvodnja rastlinskih in žival-
skih olj in maščob; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob; 155
Predelava mleka in proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 156 Mlinarstvo, proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1562 Proizvod-
nja škroba in škrobnih izdelkov; 157 Pro-
izvodnja krmil za prehrano živali; 1571 Pro-
izvodnja pripravljenih krmil za domače ži-
vali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živa-
li; 158 Proizvodnja drugih živil; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1585
Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja raz-
ličnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 159 Proizvodnja pijač; 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; 1596 Proizvodnja piva;

1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 160
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1600 Pro-
izvodnja tobačnih izdelkov; 174 Proizvod-
nja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1771
Proizvodnja nogavic; 181 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 193 Proizvodnja obutve;
1930 Proizvodnja obutve; 243 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2430 Proizvodnja
kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2551 Pro-
izvodnja plaščev in zračnic za vozila; 343
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 354 Proizvod-
nja motornih koles, koles in vozil za invali-
de; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 355 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 363 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 3630 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 501 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 522 Trgovina na drobno z
živili, pijačami in tobačnimi izdelki v spe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 551 Dejavnost ho-
telov; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5521 Dejavnost planinskih in dru-

gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 553 Gostin-
ske storitve prehrane; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
554 Točenje pijač in napitkov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 711
Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje dru-
gih vozil v najem; 713 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedi-
kerskih salonov; 950 Zasebna gospodinjstva
z zaposlenim osebjem; 9500 Zasebna gos-
podinjstva z zaposlenim osebjem.

Rg-35450

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17057 z dne 8. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa PRO & COM, podjetje z mešanim bla-
gom, d.o.o., Herbersteinova 18, Ljublja-
na, sedež: Herbersteinova 18, Ljubljana,
pod vložno št. 1/14562/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5637449
Firma: PRO & COM PESTOTNIK i.d.,

Podjetje z mešanim blagom, d.n.o.
Skrajšana firma: PRO & COM PES-

TOTNIK i.d., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Pestotnik Franc, Ljublja-

na, Herbersteinova 18, vstopil 23. 12. 1991,
in Pajnkihar Ida, Ljubljana, Kamniška 46,
vstopila 28. 11. 1994, vložila po 8.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Pajnkihar Ida, imenovana 28. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 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; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
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Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Stori-
tve menz ter priprava in dostava hrane (ca-
tering); 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet.

Rg-36827

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/00345 z dne 21. 2. 1996 pri subjektu
vpisa TITAN, tovarna kovinskih izdel-
kov in livarna, p.o., sedež: Kovinarska
28, Kamnik, pod vložno št. 1/00147/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preobilkovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, spremembo firme in osnovnega kapi-
tala,  ustanovitelje,  uskladitev  dejavnosti
in  člane  nadzornega  sveta  s  temile
podatki:

Matična št.: 5035686
Firma: TITAN, tovarna kovinskih iz-

delkov in livarna, d.d., Kamnik
Skrajšana firma: TITAN, d.d., Kamnik
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1,392.700.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vložil
139,270.000 SIT, Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vložil 216,830.000
SIT, Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložil 569,756.000 SIT, udeležen-
ci interne razdelitve, vložili 264,976.000
SIT, in udeleženci notranjega odkupa, vlo-
žili 201,868.000 SIT - vstopili 30. 11. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Šuster Milan,
Kovač Bogomir, Janša Peter, Ipavec Janez,
Vrtačnik Rudi in Erent Anton, vstopili
30. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2710 Proizvodnja železa, je-
kla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2751 Litje železa;
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega materia-
la, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2913 Pro-
izvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehan-
ski prenos energije; 2921 Proizvodnja peči
in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih
in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2953 Pro-
izvodnja strojev za živilsko in tobačno in-
dustrijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3710 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 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; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
droćju naravoslovja 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in anal-
ize; 7440 Ekonomska propaganda; 9000
Storitve javne higiene.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00521/00707–1996/SD z dne 24. 1. 1996.

Rg-37272

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02833 z dne 10. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa NATURAL JUST, Trgovsko podjetje,
d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Resljeva  24,
Ljubljana, pod vložno št. 1/25208/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
zastopnika ter uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5833710
Osnovni kapital: 50,304.834,60 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Železnik Bernarda, razrešena
17. 5. 1995; direktor Židov Bojan, Ljublja-
na, Viška cesta 49/b, imenovan 17. 5. 1995,
zastopa družbo v vseh poslih, pri katerih
vrednost posla ne presega zneska 5.000
DEM v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan
sklenitve posla, za sklepanje poslov, ki pre-
segajo zgornjo omejitev, pa potrebuje poob-
lastilo skupščine.

Dejavnost, vpisana 10. 8. 1995: 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.
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Rg-37542

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01323 z dne 21. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa KLANČAR, avto - servis, prevozi, tr-
govina, uvoz - izvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Groznikova 11, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08381/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo sklepa Srg 9595/94
zaradi napačno vpisanega tipa zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5407761
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

torica Klančar Dajra, imenovana 14. 9.
1990, in zastopnik Klančar Stanko, imeno-
van 10. 5. 1994, oba iz Ljubljane, Grozni-
kova 11, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-38698

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04291 z dne 4. 3. 1996 pod št. vložka
1/27691/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5912989
Firma:  TIMA  GTG,  podjetje  za

gostinstvo,  trgovino  in  gradbeništvo,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Notranje  Gorice,  Podpleši-

vica 83
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Samotorčan Vlasta, No-

tranje Gorice, Podplešivica 83, vstop 24. 7.
1995, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Samotorčan Vlasta, imenovana
24. 7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 3. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5211

Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi. laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 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; 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; 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.; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Rg-38720

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06042 z dne 8. 2. 1996 pod št. vložka
1/27409/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5928591
Firma: NOVIM, inženiring, trgovina,

d.o.o., Kamnik, Kebetova 17
Skrajšana firma: NOVIM, d.o.o., Kam-

nik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnik, Kebetova 17
Osnovni kapital: 1,850.000 SIT
Ustanovitelja: Novak Marjan, vložil

750.000 SIT, in Novak Irena, vložila
1,100.000 SIT, oba iz Kamnika, Kebetova
17, vstopila 14. 12. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Marjan, imenovan 14. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 2. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452
Gradnja objektov in delov objektov; 454

Zaključna gradbena dela; 511 Posredništvo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 926 Športna dejavnost; 927 Druge
dejavnosti za sprostitev.

Rg-38783

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01138 z dne 4. 4. 1996 pod št. vložka
1/27704/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936209
Firma:  PORTO  REKLAM,  vizualne

komunikacije, d.o.o.
Skrajšana  firma:  PORTO  REKLAM,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Brilejeva 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Španić Srečko, Ljubljana,

Riharjeva ulica 30, vstop 6. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Španić Srečko, imenovan 6. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1572 Proizvodnja krmil
za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, sve-
žega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1586 Predelava čaja in kave; 159 Proizvod-
nja pijač; 193 Proizvodnja obutve; 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 212 Proizvod-
nja izdelkov iz 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; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2621 Proizvodnja gospodinj-
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ske in okrasne keramike; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 266 Proizvodnja
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2733
Hladno profiliranje; 2753 Litje lahkih ko-
vin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 284 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna
metalurgija; 285 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 287 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
292 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 297 Proizvodnja gospo-
dinjskih aparatov in naprav; 2972 Proizvod-
nja neelektričnih gospodinjskih aparatov in
naprav; 315 Proizvodnja opreme za razsvet-
ljavo in električnih svetilk; 316 Proizvodnja
druge električne opreme; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 342 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic, polprikolic; 351 Grad-
nja in popravila ladij, čolnov; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 362 Kovanje ko-
vancev, proizvodnja nakita in podobnih iz-
delkov; 364 Proizvodnja športnih izdelkov;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 371 Reci-
klaža kovinskih ostankov in odpadkov; 410
Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-

ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 505 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,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 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.; 512 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi surovinami in
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 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; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami. laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
525 Trgovina na drobno z rabljenim bla-

gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in
dostava hrane (catering); 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 602 Drug kopen-
ski promet; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 633 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
634 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
641 Poštne in kurirske storitve; 6412 Kurir-
ske storitve, razen javnih poštnih storitev;
652 Drugo finančno posredništvo; 6522
Drugo kreditno posredništvo; 701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 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; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 724 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami; 726
Druge računalniške dejavnosti; 741 Pravne,
računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti; davčno svetovanje; raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 744 Ekonomska
propaganda; 746 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 921 Filmska in videodejavnost;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Rg-38803

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01389 z dne 4. 4. 1996 pod št. vložka
1/27700/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5936799
Firma: BEKI COMMERCE, sadje in

zelenjava, d.o.o.
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Skrajšana firma: BEKI COMMERCE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zenun Ametaj, Ljubljana,

Rusjanov trg 9, vstop 19. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zenun Ametaj, imenovan 19. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 513 Trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5170 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 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; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 5274 Druga popravila, d.n.; 552

Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkovv diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
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; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnost;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-38815

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01460 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa ROSACCO, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Gerbičeva 101, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/27520/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5935237
Firma: GPN, podjetje za trgovino in

posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: GPN, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Štihova 17
Ustanovitelj: Zajc Andrej, izstopil 21. 3.

1996; Čorokalo Goran, Ljubljana, Štihova
17, vstop 21. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zajc Andrej, razrešen 21. 3. 1996;
direktor Čorokalo Goran, imenovan 21. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-38866

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19202 z dne 12. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa DeMaD, Podjetje za marketinške, re-
klamne, uvozno izvozne in trgovske stori-
tve, d.o.o., Na Selah 4, Dol pri Hrastniku,
sedež: Na Selah 4, Dol pri Hrastniku, pod
vložno št. 1/20485/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo skrajšane fir-
me in osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in pravilno
ime ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5695821
Skrajšana firma: DeMaD, d.o.o., Na Se-

lah 4, Dol pri Hrastniku
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Milinovič Dejan, Dol pri
Hrastniku, Na Selah 4, vložil 900.000 SIT,
Milinovič Dragoljub, Dol pri Hrastniku, Na
Selah 4, vložil 300.000 SIT, in Funkel Ma-
teja, Dol pri Hrastniku, Partizanska cesta
32, vložila 300.000 SIT - vstopili 16. 12.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-38894

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19048 z dne 4. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa HIS, podjetje za uvoz - izvoz, gradbe-
ništvo in trgovino, d.o.o., Stegne 19, Ljub-
ljana, sedež: Stegne 19, Ljubljana, pod
vložno št. 1/09332/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5435471
Firma: HIS, podjetje za uvoz - izvoz,

gradbeništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: HIS, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Verovškova 64
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hrženjak Ivan, Ig pri

Ljubljani, Ig 357, in Hrženjak Slavka, Men-
geš, Janševa 20, vstopila 7. 11. 1990, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Hrženjak Ivan, imenovan 16. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4531
Električne inštalacije; 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; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 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; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje.

Rg-38950

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01318 z dne 20. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa PLEZO, Trgovina na drobno in debe-
lo, export - import, rezervni deli za belo
tehniko, d.o.o., Streliška 24, Ljubljana,
sedež: Streliška 24, Ljubljana, pod vložno
št. 1/05607/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravni sklep Srg 19254/94 - spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5342783
Firma PLEZZO, Trgovina na drobno

in debelo, export - import, rezervni deli
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za belo tehniko, d.o.o., Streliška 24, Ljub-
ljana

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

Rg-39004

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19046 z dne 8. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa TI & MI, Trgovina in storitve, d.o.o.
Dobrunje, sedež: Zagradišče 12a, Ljub-
ljana - Dobrunje, pod vložno št. 1/18160/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5605849
Osnovni kapital: 1,595.560 SIT
Ustanovitelj: Amon Hinko, Ljubljana -

Dobrunje, Zagradišče 12a, vstop 30. 3.
1992, vložek 1,595.560 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 3. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov; proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 221
Založništvo; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Iz-
dajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 223 Razmnoževanje posnetih
nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 453 Inštalacije pri gradnjah;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 511 Posredniš-
tvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 551 Dejavnost hotelov; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 552 Dejavnost domov, kampov in dru-
gih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;

553 Gostinske storitve prehrane; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
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); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 722 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 926 Športna
dejavnost; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-39081

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00371 z dne 18. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa PME, podjetje za projektiranje, inže-
niring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Šišenska 34, sedež: Šišenska
34, Ljubljana, pod vložno št. 1/12931/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in firme ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5518610
Firma: PME, podjetje za projektira-

nje, inženiring, proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Cesta v Svetje 46, Medvode

Sedež: Medvode, Cesta v Svetje 46
Dejavnost, vpisana 18. 4. 1996: 3120

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5274 Druga popravila, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-

talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 8042 Drugo izobraževanje; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-39126

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00323 z dne 12. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa IBBA, podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no in storitve, d.o.o., Domžale, Brdo 22,
sedež: Brdo 22, Domžale, pod vložno št.
1/19132/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5857660
Osnovni kapital: 2,408.000 SIT
Ustanovitelja: Babič Andrej in Babič Ire-

na, oba iz Domžal, Brdo 22, vstopila 16. 3.
1994, vložila po 1,204.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dode-
lava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 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; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 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; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravila obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7134 Daja-
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nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-39184

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19222 z dne 27. 3. 1996 pri subjektu vpi-
sa GTP, Podjetje za gradbeništvo, trgovi-
no in promet, d.o.o., Ljubljana, Proletar-
ska 2, sedež: Proletarska 2, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14823/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5843278
Firma: GTP, Podjetje za gradbeništvo,

trgovino in promet, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelj: Žeželj Marko, Ljubljana,

Proletarska 2, vstop 18. 12. 1991, vložek
1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 27. 3. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
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; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312

Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnosti agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo in po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-39329

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03106 z dne 23. 4. 1996 pri subjektu vpi-
sa SUNINC, Slovene Japan Incorporated,
zastopstva, mednarodno trženje, d.o.o.,
sedež:  Gašperšičeva  5,  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/21232/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev in spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5718228
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 2924

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3420 Proizvodnja ka-
roserij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na de-
belo 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
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 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, steklenimo, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost voz-
niških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9271 Prirejanje iger na sre-
čo; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-39823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19367 z dne 12. 2. 1996 pri subjektu vpisa
AGOM, Podjetje za posredovanje in za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, Likozarjeva
16, sedež: Likozarjeva 16, Ljubljana, pod
vložno št. 1/16166/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo ustano-
viteljev, deležev in osnovnega kapitala ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5574935
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Osojnik Matija, Ljublja-

na, Likozarjeva 16, vstopil 9. 3. 1992, in
Židan Andrej, Ljubljana, Šibeniška 17, vsto-
pil 22. 12. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 511 Po-
sredništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami in tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 622 Izredni zrač-
ni promet; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 922 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 927 Druge dejavnosti
za sprostitev.

Rg-39904

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18779 z dne 26. 1. 1996 pri subjektu vpi-
sa MESNINE LJUBLJANA, podjetje za
proizvodjo in trgovino, d.o.o., sedež: Ti-
tova 47a,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
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1/12388/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, skraj-
šano firmo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5489458
Firma: MESNINE LJUBLJANA, pod-

jetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 17a

Skrajšana firma: MESNINE LJUBLJA-
NA, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 17a

Sedež: Ljubljana, Dunajska 17a
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1996: 1511

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-39951

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08635 z dne 27. 2. 1996 pri subjektu vpi-
sa KAVŠEK, podjetje za trgovino in grad-
beništvo, d.o.o., Albrehtova ul. 82, Škof-
ljica, sedež: Albrehtova ulica 82, Škoflji-
ca, pod vložno št. 1/22059/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča preoblikovanje iz
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti, spremembo
pooblastil zastopnika in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5748445
Firma: KAVŠEK & KAVŠEK, podjet-

je za trgovino in gradbeništvo, d.n.o., Al-
brehtova ulica 82, Škofljica

Skrajšana  firma:  KAVŠEK & KAV-
ŠEK, d.n.o., Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kavšek Justina in Kavšek
Metod, oba s Škofljice, Albrehtova ulica
82, vstopila 23. 2. 1993, vložila po 50.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženje.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Kavšek Metod, ki od 20. 5. 1994
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 2. 1996: 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 281 Proizvodnja gradbenih kovinskih
izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 3420
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvod-
nja prikolic in polprikolic; 451 Pripravljal-
na dela na gradbiščih; 452 Gradnja objek-
tov in delov objektov; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela;
454 Zaključna gradbena dela; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb.

Rg-39961

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani,  Odde-
lek za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 94/12061 z dne 21. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa RAMS, d.o.o., proizvodne in
uslužnostne dejavnosti, Grosuplje, Stri-
tarjeva 3, sedež: Stritarjeva 3, Grosup-
lje, pod vložno št. 1/14858/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme in osnovnega kapitala ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5560209
Firma: RAMS, družba za proizvodne

in uslužnostne dejavnosti, d.o.o., Grosup-
lje, Stritarjeva 3

Skrajšana  firma:  RAMS,  d.o.o.,  Gro-
suplje

Osnovni kapital: 1,675.722 SIT
Ustanovitelja: Smolič Andreja in Smolič

Rudolf, oba iz Grosupljega, Stritarjeva 3,
vstopila 16. 12. 1991, vložila po 837.861
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-40006

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/20010 z dne 26. 3. 1996 pri subjektu
vpisa M.M.M., podjetje za trgovino, ser-
vis in storitve, d.o.o., Borovnica, Ljub-
ljanska c. 9, sedež: Ljubljanska cesta 9,
Borovnica, pod vložno št. 1/20853/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, preoblikovanje iz d.o.o.
v d.n.o., spremembo in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5713765
Firma: M.M.M., PETERNEL & Co.,

podjetje za trgovino, servis in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: M.M.M., PETERNEL
& Co., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Peternel Marjan, Borov-
nica, Ljubljanska c. 9, Pristavec Marjan,
Borovnica, Cesta na grič 9, in Menart Alo-
jz, Borovnica, Laze pri Borovnici 45, vsto-
pili 2. 12. 1992, vložili po 35.000 SIT, od-
govornost: odgovarjajo s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 204 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdel-
kov iz plute, slame in protja; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 281 Proizvodnja
gradbenih kovinskih izdelkov; 285 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; splošna
mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega
in drugega orodja, ključavnic, okovja; 287
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 292
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo;
365 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Za-
ključna gradbena dela; 514 Trgovina na de-
belo z izdelki široke porabe; 515 Trgovina
na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostan-
ki in odpadki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 527 Po-
pravila izdelkov široke porabe; 602 Drug
kopenski promet; 742 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-40012

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00417 z dne 26. 3. 1996 pod št. vložka
1/27633/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža in osnovne-
ga kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5511178
Firma:  FIPREN,  podjetje  za  marke-

ting, trgovino in storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Vodnikova 4

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Vodnikova 40
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Benedik Danilo, Križe,

Vrtna ulica 38, in Vidic Darko, Lesce, Sav-
ska 12, vstopila 20. 8. 1991, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Benedik Danilo, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Vidic Darko, ki za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnik
direktorja, imenovana 20. 8. 1991.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Pro-
izvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
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in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z opr. za AOP;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi 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, steklenimo, 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; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varo-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vl. št. 1/2500/00.

Rg-107722

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02453 z dne 30. 4. 1997 pri
subjektu vpisa JERA MIX, proizvodnja,
trgovina, marketing in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana,  Gotska  1,  sedež:  Gotska  1,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/04340/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in deleža usta-
novitelja ter spremembo firme in sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5346959
Firma: JERA MIX, proizvodnja, trgo-

vina, marketing in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: JERA MIX, d.o.o.
Sedež: 1382 Begunje pri Cerknici, Be-

gunje 67
Osnovni kapital: 38,600.000 SIT
Ustanovitelj: Jesenšek Radivoj, Ljublja-

na Moste Polje, Zadobrovška 78b, vstop
1. 7. 1994, vložek 38,600.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-112280

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06938 z dne 18. 8. 1997 pri
subjektu vpisa TOPLARNA HRASTNIK,
javno podjetje za proizvodnjo, distribu-
cijo in prodajo toplotne energije, d.o.o.,
Hrastnik, sedež: Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, pod vložno št. 1/14255/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
ustanovitelja, sedeža, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5545897
Skrajšana firma: TOPLARNA HRAST-

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

govornostjo
Sedež: 1430 Hrastnik, Ulica prvobor-

cev 5a
Ustanovitelji: Rudnik Trbovlje-Hrastnik,

d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, vstop
12. 2. 1996, vložek 6,544.675 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Občina Hrastnik,
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, vstop 8. 11.
1991, vstop 8. 11. 1991, vložek 681.902
SIT, odgovornost: ne odgovarja in Rudniki
rjavega premoga Slovenije, izstop 12. 2.
1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tr-
stenjak Boris, Hrastnik, Trg Franca Kozarja
14a, razrešen kot zastopnik in ponovno ime-
novan kot direktor 22. 1. 1993, za sklepanje
poslov o nabavi, prodaji, obremenitvi ne-
premičnin ter izvajanju investicijskih del in
za sklepanje kreditnih pogodb, ki presegajo
10% vrednosti osnovnega kapitala, potre-
buje soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 18. 8. 1997: 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije.

MURSKA SOBOTA

Rg-108869

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00212 z dne 29. 5. 1997
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
SVETI JURIJ, p.o., Sveti Jurij 13, 9262

Rogašovci, pod vložno št. 1/00084/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje s temi-
le podatki:

Matična št.: 5085705
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Crn-

kovič Anton, razrešen 30. 6. 1996, zastop-
nica Lapoša Veronika, Rogašovci, Roga-
šovci 20, vstopila 1. 7. 1996, zastopa brez
omejitev.

NOVO MESTO

Rg-482

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00481 z dne 5. 9. 1994
pri subjektu vpsia COMPUTRONIK, Pro-
jektiranje, proizvodnja, prodaja elektron-
skih naprav in računalniških sistemov,
d.o.o., Prečna, pod vložno št. 1/00975/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5371520
Firma: COMPUTRONIC, projektira-

nje, proizvodnja, prodaja elektronskih
naprav in računalniških sistemov, d.o.o.,
Prečna, Prečna 37, Novo mesto

Skrajšana firma: COMPUTRONIC No-
vo mesto, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kapš Roman, Novo mesto,

Prečna 37, vstop 9. 5. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Iz dosedanje dejavnosti se črta alinea, ki
glasi: trgovina na debelo v tranzitu in na
drobno za znanega kupca iz naslednjih tr-
govskih strok: elektrotehnični stroji, napra-
ve, oprema, elektrotehnični material in sve-
tilna telesa; komponente, oprema, rezervni
deli s področja računalništva.

Dosedanja dejavnost se razširi na nasled-
njo dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živili in neživili po nomenklaturi trgov-
skih strok, tudi v tranzitu in na terenu; po-
sredovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev.

Dejavnost družbe odslej glasi: projekti-
ranje in sorodne tehnične storitve, izdelava
tehnične dokumentacije, inženiring, vse za
področje elektronike in računalništva; raz-
vojno-raziskovalne storitve v gospodarskih
dejavnostih; proizvodnja elektronskih in te-
lekomunikacijskih naprav; proizvodnja na-
prav za široko potrošnjo na bazi elektroni-
ke; proizvodnja računalnikov, delov raču-
nalnikov, perifernih enot; proizvodnja me-
rilne in regulacijske opreme, sredstev za
upravljanje in avtomatizacijo v industriji
in prometu; izdelava programske opreme
za računalnike; montaža in servisiranje bla-
ga s področja elektronike, elektrotehnike
in računalništva; uvoz in izvoz: elektroteh-
nični stroji, naprave, oprema, elektroteh-
nični material in svetilna telesa, kompo-
nente, oprema, rezervni deli s področja ra-
čunalništva; trgovina na debelo in drobno
z živili in neživili po nomenklaturi trgov-
skih strok, tudi v tranzitu in na terenu;
posredovanje in zastopanje v prometu bla-
ga in storitev.
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Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KRANJ

Srg 197/97 Rg-104992

Družba PRIX, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Kranj, s sede-
žem Župančičeva 4, Kranj, vpisana na reg.
vl. št. 1/4128/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Med-
ved Miran, Kocbekova 5, Celje.

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 27. 2. 1997

LJUBLJANA

Srg 4375/97 Rg-492

Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:

IBC, d.o.o., Podjetje za mednarodno
trgovino z računalniško in varnostno
opremo, Cesta v Gorice 38, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 7. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelja sta IBC COMPUTER
EQUIPMENT S.R.L., Via Matteotti 52/A,
Trst, Italija in Peruško Olimpio, Keržiče-
va 20, Ljubljana, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
IBC COMPUTER EQUIPMENT S.R.L. in
Olimpia Peruška, na vsakega do ene polo-
vice.

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 23. 9. 1997

Srg 3284/97 Rg-493

Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:

Družba M–KONTEKS, podjetje za tr-
govino in proizvodnjo, d.o.o., Borovnica,
Zalarjeva 23, reg. št. vl. 1/07894/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marija Možek in Franc
Možek, oba Borovnica, Zalarjeva cesta 23,

z ustanovitvenim kapitalom 1,685.954 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po  prenehanju  družbe  po  skrajšanem
postopku  se  vse  ostal o  premoženje
prenese na ustanovitelja, vsakemu do ene
polovice.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od 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 23. 9. 1997

MARIBOR

Srg št. 1327/97 Rg-490

Družba  RAIFI,  poslovne  storitve,
d.o.o., Prešernova 12, Maribor, reg. št. vl.
1/5591/00, katere družbenica je: Zalokar
Breda, Prešernova 12, Maribor, po sklepu
družbenice z dne 29. 8. 1997 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Zalokar
Breda.

Zoper sklep lahko družbenica, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 29. 9. 1997

Rg-491

Družba DARTON, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o, katere ustanovitelja sta
Majhenič Darja, Maribor, Metelkova 25 in
Majhenič Miran, Maribor, Kettejeva 20, po
sklepu skupščine družbe z dne 22. 4. 1994
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Majhenič
Darja in Majhenič Miran.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 22. 6. 1994

SLOVENJ GRADEC

Srg 91/97 Rg-483

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 91/97 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 18. 6. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5891-00 vpiše izbris družbe
BORKOMAT gostinstvo, trgovina, turi-
zem, d.o.o., s sedežem Rudarjevo 3, Črna
na Koroškem, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Rednak Ma-
teja, Črna na Koroškem, Rudarjevo 3.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 18. 6. 1997

Srg 211/95 Rg-484

Družba EDELHOFF, storitve za var-
stvo okolja, d.o.o., Mežica, Podjunska 33,
reg. št. vl. 1/8789-00, katere družbenika sta
Edelhoff, Entsorgung Karnten GesmbH,
Rampenstrasse 13, A-9020 Klagenfurt, Av-
strija in MSB, d.o.o., Mežica, Podjunska
ulica 33, po sklepu skupščine z dne 6. 10.
1995 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom prevzameta Edel-
hoff, Entsorgung Karnten GesmbH in MSB,
d.o.o.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče
sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 10. 12. 1996

Srg 5502/94 Rg-485

Družba DOVERA, d.o.o., Muta, reg. št.
vl. 1/2819-00, katere družbeniki so Dobnik
Ivana, Kokošinek Miro, Kokošinek Irena,
Gostenčnik Ivan, Kovačič Cvetka, Poklinek
Tatjana in Vasiljevič Ljubo, po sklepu
skupščine z dne 28. 10. 1994 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Dobnik
Ivana, Muta, Vomerjeva 10, Kokošinek Mi-
ro, Radlje ob Dravi, Pod Perkolico 33, Ko-
košinek Irena, Muta, Sušnikova 9, Gostenč-
nik Ivan, Muta, Šolska 15, Kovačič Cvetka,
Muta, Gozdna 12, Poklinek Tatjana, Vuze-
nica, Elektrarniško naselje 5 in Vasiljevič
Ljubo, Muta, Kovaška 6.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 14. 5. 1996

Srg 7/95 Rg-486

Družba MIDOSA, podjetje za trgovi-
no, storitve, posredništvo, izobraževanje
in proizvodnjo, d.o.o., Slovenj Gradec,
Troblje 35/D, reg. št. vl. 1/9015-00, katere
družbenika sta Svetina Stanislav in Sveti-
na Milena, po sklepu družbenika z dne
30. 12. 1994 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Svetina
Stanislav in Svetina Milena, oba Troblje
35/D, Slovenj Gradec.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 13. 2. 1996
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Srg 6723/94 Rg-487

Družba AKTOR, storitve in trgovina,
d.o.o., Tomšičeva 37, Slovenj Gradec, reg.
št. vl. 1/5338-00, katere družbenica je Sonja
Štruc, po sklepu družbenice z dne 28. 12.
1994 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Sonja Štruc,
Slovenj Gradec, Tomšičeva 37.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 1. 4. 1996

Srg 6074/94 Rg-488

Družba MISLINJA-KOP, d.o.o., Misli-
nja, reg. št. vl. 1/6825-00, katere družbe-
nica je Krump Majda, po sklepu družbenice
z dne 28. 12. 1994 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Majda
Krump, Tolsti vrh 6a, Mislinja.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 28. 5. 1996

Srg 6093/94 Rg-489

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6093/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 9. 4. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7409-00 vpiše izbris družbe Ž A D,
d.o.o., Slovenj Gradec, s sedežem v Slo-
venj Gradcu, Pavčkova 16, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Sonja Kra-
maršek, Slovenj Gradec, Pavčkova 16.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 9. 4. 1997

Razglasi sodišč

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

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

N 40/97 R-150

Lavrencij (Laurentius) Loganes, sin An-
tona in Mihaele r. Turko, rojen 7. 8. 1853,

nazadnje stanujoč v vasi Bužarji 18, je po-
grešan (na predlog Čendak Damirja in Pre-
lesnik-Čendak Janje, Bužarji 9a, Pobegi).

Skrbnica za poseben primer je Birsa
Cvetka iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru

dne 19. 9. 1997

N 33/95 R-159

Jožef Podgornik, sin Alojza in Alojzije
r. Cigoj, rojen 17. 3. 1898 v Malovšah, je
pogrešan (na predlog Mirana Podgornika,
Črniče 69/b, Črniče, ki ga zastopa odvetnik
Grozdan Šinigoj iz Ajdovščine).

Skrbnik za poseben primer je Milovan
Turk iz Brij 111, Dobravlje.

Okrajno sodišče v Ajdovščini

dne 24. 9. 1997

N 8/97 R-160

Andrej Bizjak, sin Jožefa in Marjane Biz-
jak, rojen 16. 9. 1899 v Kamnjah;

Anton Bizjak, sin Jožefa in Marjane Biz-
jak, rojen 20. 3. 1901 v Kamnjah;

Karol Bizjak, sin Jožefa in Marjane Biz-
jak, roj. 7. 11. 1902 v Kamnjah in

Jožefa Bizjak, hčer Jožefa in Marjane
Bizjak, rojene 14. 10. 1905 v Kamnjah,

so pogrešani (na predlog Janka Bizjaka,
Potoče 14, Dobravlje, ki ga zastopa odvet-
nica Vida Mali-Lemut iz Ajdovščine).

Skrbnica za poseben primer je Slavka
Mužina, Potoče 24, Dobravlje.

Okrajno sodišče v Ajdovščini

dne 30. 9. 1997

Oklici dedičem

II D 321/96 R-161

Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-
puščinski postopek po pokojni Cojhter Nadi,
rojeni Cojhter, rojeni 11. 8. 1950, samski,
državljanki RS, nazadnje stanujoči v Mari-
boru, Ptujska c. 55, ki je umrla 23. 8. 1995.

Ker pokojna oporoke ni sestavila nastopi
dedovanje na podlagi zakona h kateremu so
kot dediči II. dednega reda poklicani pokoj-
ničina mati Rozalija Cojhter, ki deduje po-
lovico zapuščine ter zapustničini bratje in
sestre oziroma njihovi potomci, ki si razde-
lijo drugo polovico zapuščine.

Eden od pokojničinih bratov, Cojhter
Štefan, rojena leta 1935, že od leta 1957
živi v tujini ter se od takrat materi in drugim
svojcem ni več javil.

Sodišče poziva dediča Cojhter Štefana,
da se v roku enega leta po objavi tega oklica
v Uradnem listu RS zglasi pri tukajšnjem
sodišču, sicer bo sodišče opravilo zapuščin-
sko obravnavo na podlagi izjave skrbnika,
ki ga bo postavilo Cojhter Štefanu ter na
podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru

dne 20. 6. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

II P 504/96 R-151

To sodišče je po sodnici Tanji Kumer, v
pravdni zadevi tožeče stranke, Milošević Li-
dije, Horjulska 30, Dobrova, proti toženi

stranki Milošević Miroslavu, naslov neznan,
zaradi razveze zakonske zveze, dne 18. 8.
1997 sklenilo:

na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku (v nadaljevanju ZPP) se toženi stran-
ki: Milošević Miroslavu, naslov neznan, po-
stavlja začasna zastopnica Irma Kirin Za-
krajšek, strokovna sodelavka tukajšnjega
sodišča, ki bo zastopala toženo stranko v
pravdni zadevi II P 504/96 vse dokler tože-
na stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 8. 1997

V P 610/94 R-143

To sodišče je po sodnici Bojani Jo-
vin-Hrastnik, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Angelce Žibert, Petrovičeva 27, Ljublja-
na, ki jo zastopata Belopavlovič Niko in
Stražar Mitja, odvetnika v Ljubljani, proti
toženi stranki Vladu Petriš, naslov neznan,
zaradi ugotovitve uživalnih pravic, na pod-
lagi določila 84. člena ZPP, dne 25. 8. 1997
sklenilo:

1. Vladu Petriš, neznanega prebivališča,
se v pravdni zadevi opr. št. V P 610/94
postavlja začasna zastopnica Alenka Koče-
var, strokovna sodelavka tega sodišča.

2. Začasna zastopnica bo v navedeni
pravdni zadevi zastopala toženo stranko do-
kler ne bo tožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 25. 8. 1997

P 143/96 R-157

V pravdni zadevi tožeče stranke Anton
Prah, s.p. »P & P« Avtošola Sevnica, Ledi-
na 21, ki ga zastopa odv. Mirko Ratej iz
Sevnice, zoper toženo stranko Krajnc Jan-
ko, Lončarjev dol 5, Sevnica, zaradi plačila
83.000 SIT se na podlagi določila 5. točke
84. člena zakona o pravdnem postopku to-
ženi stranki Janku Krajncu postavi začasna
zastopnica Petra Pozderc dipl. jur., Upavna
enota Sevnica, ki bo zastopala toženo stran-
ko v pravdni zadevi tega sodišča opr. št.
P 143/96, vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-
roma dokler skrbstveni organ ne sporoči so-
dišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici

dne 19. 9. 1997

R-158

To sodišče je na podlagi 84/2 točke
4. člena zakona o pravdnem postopku v zve-
zi s 14. členom zakona o izvršilnem postop-
ku v izvršilni zadevi opr. št. I 1600/96 upni-
ka: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Območna enota Nova Gorica, ki ga zastopa
odvetnik Emil Mozetič in Nove Gorice zo-
per dolžnika Kogej Bojana, Nova vas 11,
Kostanjevica na Krasu zaradi izterjave
116.585,50 SIT spp, dolžniku Kogej Boja-
nu, ki je neznanega bivališča postavilo za-
časno zastopnico Suzano Bastistič, diplo-
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mirano pravnico, zaposleno pri Okrajnem
sodišču v Novi Gorici, Kidričeva 14. Zača-
sna zastopnica bo zastopala dolžnika v izvr-
šilnem postopku, dokler dolžnik sam ali nje-
gov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler ne bo skrbstveni organ spo-
ročil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici

dne 26. 9. 1997

II P 141/96 R-100

To sodišče je po sodnici Mariji Snežni
Novak, v pravdni zadevi tožeče stranke ndl.
Jurija Šubica, ki ga zastopa mati Barbara
Slabanja, oba Zelena pot 11, Ljubljana, ki
ju zastopajo Matjaž Rihtar, Bojana Potočan
in Niko Sedonja, odvetniki iz Ljubljane, pro-
ti toženima strankama Marku Šubicu, na-
slov neznan in Barbari Slabanja, Zelena pot
11, Ljubljana, zaradi izpodbijanja oče-
tovstva, dne 15. 5. 1997 sklenilo

na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku (v nadaljevanju ZPP) se toženi stran-
ki Marku Šubicu, naslov neznan, postavlja
začasna zastopnica Bojana Klemenčič Ško-
dič, strokovna sodelavka tukajšnjega so-
dišča.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi II P 141/96, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 5. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 33/95 S-382

To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Sipak Plastika, Proizvodnja iz-
delkov iz plastičnih mas, d.o.o., Velenje,
Koroška 61 – v stečaju, ki se vodi pod opr.
št. St 33/95 vabi upnike na narok za obrav-
navanje osnutka za glavno razdelitev, ki bo
dne 13. 11. 1997 ob 12.30 v sobi št. 106/I
tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek za glavno razde-
litev vpogledajo v sobi št. 123/a tega so-
dišča vsak delovni dan ob uradnih urah.

Okrožno sodišče v Celju

dne 26. 9. 1997

St 5/97 S-383

To sodišče je s sklepom, opr. št. St 5/97,
z dne 26. 9. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Lipa, podjetje v zasebni
lasti za trgovino na debelo in drobno in
proizvodnjo izdelkov iz kovine, tekstila,
usnja, plastike in papirja, d.o.o., Ul. He-
roja Lacka 5, Ptuj.

Odslej firma glasi: Lipa, podjetje v za-
sebni lasti za trgovino na debelo in drobno
in proizvodnjo izdelkov iz kovine, tekstila,
usnja, plastike in papirja, d.o.o., Ul. Heroja
Lacka 5, Ptuj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ek. zaposlen pri Fisk,
d.o.o., Prešernova 1, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvo-
dih in dokazi, v roku 2 mesecev od dneva
objave tega oklica, dolžniki pa naj brez od-
lašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 10. decem-
bra 1997, v sobi 26/II tega sodišča, ob 9. uri.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 26. 9.
1997.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 26. 9. 1997

St 51/97 S-384

To sodišče je s sklepom St 51/97 dne
29. 9. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Belline kozmetika, d.o.o., Ljub-
ljana, Verovškova 66, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Branko Obal, Novo Polje c. 7/83.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 1. 1998 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29. 9.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 9. 1997

St 9/97 S-385

To sodišče je razpisalo drugi narok za
preizkus terjatev v stečajni zadevi Proxi-
ma, d.o.o., Portorož – v stečaju dne 19. 12.
1997 ob 9. uri v sobi št. 132/I tukajšnjega
sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 29. 9. 1997

St 7/96 S-386

To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnika Tanja Marinič in
Nevenka Senkovič, kot člana senata, v ste-
čajnem postopku Stavbar Megrad, d.o.o.,
Maribor – v stečaju, na seji senata dne
25. 9. 1997 sklenilo:

Stečajnega upravitelja Ivana Sočeta se z
dne 1. 10. 1997 razreši funkcije stečajnega
upravitelja v stečajni zadevi Stavbar Me-
grad, d.o.o., Maribor – v stečaju.

Za novega stečajnega upravitelja se do-
loči Dušan Marin, dipl. ek., Štantetova 4,
Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 25. 9. 1997

St 4/97 S-387

To sodišče je s sklepom, opr. št. St 4/97,
z dne 30. 9. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Maxiles, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Formin 21/c, in ga
takoj zaključilo. Upniki se zoper ta sklep

lahko pritožijo v 15 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

St 3/97 S-388

To sodišče je s sklepom, opr. št. St 3/97,
z dne 30. 9. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Fagus, podjetje za ex-
port-import, trgovino in storitve, d.o.o.,
Zamušani 79/a in ga takoj zaključilo. Up-
niki se zoper ta sklep lahko pritožijo v 15
dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 30. 9. 1997

St 3/96 S-389

To sodišče razpisuje 3. narok za preiz-
kus terjatev v stečajnem postopku nad dolž-
nikom Metalna, Tovarna gradbene in
strojne opreme, d.o.o., Senovo, ki bo dne
29. 10. 1997 ob 8.30 v razpravni dvorani
IV/II, Cesta krških žrtev 12. Na naroku bo-
do volitve upniškega odbora.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 1. 10. 1997

St 18/97 S-390

To sodišče je s sklepom opr. št. St 18/97,
z dne 1. 10. 1997 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Lesna – tovarna
pohištva Podvelka, d.o.o., Janževski vrh
92, Podvelka ter odredilo imenovanje up-
niškega odbora v sestavi:

– Lesna lesnoindustrijsko podjetje,
d.o.o., Slovenj Gradec, Gosposvetska 4,

– LB Koroška banka, d.d., Slovenj Gra-
dec,

– Merx Kozjak, gostinsko podjetje, d.d.,
Mariborska 8, Radlje ob Dravi,

– Zavarovalnica Maribor, d.d.,
– delavski zaupnik Mumel Drago, pred-

sednik sindikata, Janževski vrh 43, Podvel-
ka.

Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj
Gradca, Francetova 7.

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 obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica
o pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.

Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
tridesetdnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.

Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 1. 10. 1997.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 1. 10. 1997

St 3/97 S-391

Z dnem 30. 9. 1997 se začne stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Svarun, tr-
govina na veliko in malo, Murska Sobota,
d.o.o., Staneta Rozmana 3, Murska Sobota.
Stečajni postopek se iz razloga prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL z istim dnem zaključi.
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Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 30. 9. 1997

St 7/97-5 S-392

To sodišče je na seji senata dne 1. 10.
1997 pod opr. št. St 8/97 sprejelo naslednji
sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Arx,
d.o.o., Novo mesto, Trgovina, posredova-
nje, storitve, Cesta herojev 34, Novo me-
sto, se začne in zaključi, ker premoženje
dolžnika ne zadošča niti za poplačilo strošk-
ov stečajnega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Arx, d.o.o., Novo mesto, Trgovina, posre-
dovanje, storitve, Cesta herojev 34, Novo
mesto, izbriše iz sodnega registra.

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

St 8/97-5 S-393

To sodišče je na seji senata dne 1. 10.
1997 pod opr. št. St 8/97 sprejelo naslednji
sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Elkon,
d.o.o., Trebelno, Jelševec 15, Trebelno, se
začne in zaključi, ker premoženje dolžnika
ne zadošča niti za poplačilo stroškov stečaj-
nega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik El-
kon, d.o.o., Trebelno, Jelševec 15, Trebel-
no, izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 1. 10. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-199

Veterina Gorica, d.o.o., Pri hrastu 18,
Nova Gorica, katere družbeni kapital, ki je
predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačano
prenešenega dela družbenega kapitala Kme-
tijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica,
podaljšuje rok za javni poziv upravičencem
(zaposlenim, bivšim zaposlenim in upoko-
jencem) za sodelovanje pri notranjem odku-
pu v postopku lastninskega preoblikovanja
zavoda.

Gotovinska vplačila bodo izključno pri
bankah in drugih organizacijah za plačilni
promet na privatizacijski podračun št.
52000-698-37597 pri Agenciji za plačilni
promet z navedbo: “plačilo kupnine za po-
slovne deleže za Veterino Gorica, d.o.o.”.

Rok se podaljšuje do vključno 15. 10.
1997.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Dnevnik z dne 29. 4. 1997, Uradnem

listu RS, št. 25/97, z dne 9. 5. 1997 in na
oglasni deski zavoda.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik pri Nataši Hladnik na
sedežu zavoda oziroma na tel. 065/27-311,
065/27-313 in 065/27-314.

Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica

La-197

Astra, Zunanja trgovina, p.o., Ljub-
ljana, Dunajska 47 objavlja podaljšanje
javnega razpisa upravičencem za notranji
odkup, to je za vpis in vplačila osnovnih
vložkov z gotovino, s 50% popustom.

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

Razpis velja 30 dni po objavi.
Dodatne informacije po telefonu št.:

061/168-29-02.
Astra Zunanja trgovina, p.o.

Ljubljana

Št. 119/97 La-196

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja Gradbeni finalist – Finalni podi,
zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Sme-
tanova 75, Maribor, na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je z odločbo, št. LP 01445/1997-TJ z dne
12. 9. 1997 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo program last-
ninskega preoblikovanja podjetja Gradbeni
finalist – Finalni podi, d.o.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Gradbeni finalist –

Finalni podi, d.o.o., Smetanova 75, Mari-
bor.

Družbeno podjetje je registrirano pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, pod številko
registerskega vložka št. 1/3684-00 Maribor
z dne 7. 3. 1991.

2. Matična št.: 5472148.
3. Dejavnost: 45.430.
Osnovna dejavnost podjetja je: oblaga-

nje tal in sten.
4. Pravna oblika organiziranosti: Grad-

beni finalist – Finalni podi, d.o.o. je družba
z omejeno odgovornostjo v 100% družbeni
lastnini.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

1. Pokojninski sklad – 10%,
2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. Upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
5. Upravičenci notranjega odkupa –

40%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. prenos začasnic poslovnega deleža na

sklade – 40% (10% + 10% + 20%),
2. interna razdelitev začasnic poslovne-

ga deleža – 20%,
3. notranji odkup začasnic poslovnega

deleža – 40%.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu zača-
snic poslovnega deleža

4.1. Interna razdelitev začasnic poslov-
nega deleža:

Gradbeni finalist – Finalni podi, d.o.o.,
poziva vse upravičence (vse zaposlene, biv-
še zaposlene in upokojene delavce podjet-
ja), da v roku 30 dni po objavi tega oglasa, v
časopisu Večer, predložijo svoje lastniške
certifikate in potrdila iz 25.a člena v zame-
no za začasnice poslovnega deleža ter tako
sodelujejo pri interni razdelitvi začasnic po-
slovnega deleža v višini 20% družbenega
kapitala podjetja.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate in potrdila
iz 25.a člena za namen interne rzdelitve za-
časnic poslovnega deleža v Uradnem listu
RS, dnevniku Večer in na oglasni deski pod-
jetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20% bo podjetje za preostanek začasnic
poslovnega deleža do 20% vrednosti celot-
nega družbenega kapitala podjetja, opravilo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifikaotv
ožjih družinskih članov je 15 dni od dneva
objave internega razpisa na oglasni deski
podjetja.

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

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojen-
ci) večja od 20% družbenega kapitala lahko
upravičenci, ki so sodelovali pri interni raz-
delitvi, presežne lastniške certifikate in po-
trdila iz 25.a člena uporabijo za kupnino za
začasnice poslovnega deleža v programu no-
tranjega odkupa, tako da se presežek certifi-
katov in potrdil iz 25.a člena uporabi pro-
porcionalno za vsakega udeleženca pose-
bej.

Preostanek začasnic poslovnega deleža,
ki ne bodo razdeljene niti po prvem in dru-
gem krogu vpisovanja lastniških certifika-
tov in potrdil iz 25.a člena v postopku inter-
ne razdelitve, bo podjetje preneslo Skladu
RS za razvoj za nemene odprodaje poob-
laščenim investicijskim družbam v skladu z
določili 23. člena ZLPP.

4.2. Notranji odkup začasnic poslovne-
ga deleža

Gradbeni finalist – Finalni podi, d.o.o.
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja),
da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu
začasnic poslovnega deleža podjetja. Notra-
nji odkup začasnic poslovnega deleža bo
potekal istočasno z interno razdelitvijo za-
časnic poslovnega deleža v višini 40% druž-
benega kapitala z upoštevanjem 50% po-
pusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket začasnic poslov-
nega deleža notranjega odkupa vplačali s
presežnimi certifikati, potrdili iz 25.a člena
in denarnimi vplačili ter z zamenjavo pre-
sežnih lastniških certifikaotv in potrdila iz
25.a člena interne razdelitve.
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Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vplačevanje začasnic poslovnega deleža
za lastninske certifikate bo potekalo na se-
dežu podjetja vsak delovnik med 8. in
14. uro v 30-dnevnem razpisnem roku, ki
prične teči od dneva objave v dnevniku Ve-
čer. Vpisni rok je prekluziven.

Začasnice poslovnega deleža so lahko
vplačane z gotovino tudi na poseben privati-
zacijski podračun podjetja pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informiranje
– Podružnica Maribor, št.
51800-698-000-0047280 z navedbo: plačilo
kupnine za začasnice poslovnega deleža v
notranjem odkupu, z odobritvijo na žiro ra-
čun v 30 dneh po objavi. Vsako nakazilo na
poseben privatizacijski podražun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet upravičenec
dokaže s potrjeno položnico na sedežu pod-
jetja v 30 dneh po objavi v dnevniku Večer.

Delnice, ki jih zaposleni pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa v zameno za pre-
sežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.a
člena, so enake kot začasnice poslovnega
deleža interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti od izdaje, razen z dedovanjem, po
preteku dveh let pa so enake kot ostale del-
nice programa notranjega odkupa.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa.
Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnem
mestu.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
začasnic poslovnega deleža oziroma presež-
nih certifikatov presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega ka-
pitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, se vplačani zneski znižajo.

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

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

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

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

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, pri Jelki Kozel,
in sicer po telefonu št. 062/221-345.

Gradbeni finalist – Finalni podi, d.o.o.

La-198

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-

meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja GTC Kope, p.o., Slovenj Gradec, Glav-
ni trg 41, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z odločbo št. LP 01407/1997-KJ z
dne 25. 9. 1997.

Splošni podatki o podjetju;
Firma podjetja: GTC Kope, p.o.
Sedež podjetja: Slovenj Gradec, Glavni

trg 41.
Matična št.: 5279097.
Dejavnost podjetja: 060609.
1. Nominalna vrednost družbenega ka-

pitala znaša 81,892.000 SIT, za kar se izda
81.892 navadnih delnic z nominalno vred-
nostjo 1.000 SIT.

2. Izbrana je naslednja kombinacija na-
činov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na Slovensko
razvojno družbo po 29. členu – v višini 60%
družbenega kapitala;

– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad – v višini 10% družbenega kapitala;

– prenos navadnih delnic na Odškod-
ninski sklad – v višini 10% družbenega ka-
pitala;

– prenos navadnih delnic na Slovensko
razvojno družbo – v višini 20% družbenega
kapitala.

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.

GTC Kope, p.o., Slovenj Gradec

Popravek
Ob-4347

V razpisu delovnega mesta vodje splo-
šno-pravnega sektorja (imenovanje) Splo-
šne bolnišnice dr. Franca Derganca, Šem-
peter pri Gorici, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 61, z dne 3. oktobra 1997 se
prva alinea pogojev spremeni (izpusti se
diplomirani organizator dela) in pravilno
glasi:

– diplomirani pravnik.
Splošna bolnišnica

“dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Št. 1298/97 Ob-4269

Svet FS Viba film Ljubljana, razpisuje
delovno mesto

tehničnega direktorja
Kandidat mora poleg zakonskih izpol-

njevati še posebne pogoje:
1. da ima končano visoko šolo gradbene,

tehnične ali filmske smeri,
2. da ima 3 leta delovnih izkušenj,
3. da obvlada nemški ali angleški jezik,

Razpisi delovnih mest

4. da ima izkušnje s področja filmske ali
podobne dejavnosti.

Mandat tehničnega direktorja traja 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev pošljite v osmih dneh po
objavi razpisa na naslov: Filmski studio Vi-
ba film Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana,
z oznako “za javni razpis”.

Kandidata bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po objavi razpisa.

Dodatne informacije so kandidatom na
voljo v tajništvu FS Viba film na tel.
061/320-997.

FS Viba film Ljubljana

Št. 18 Ob-4270

Srednja zdravstvena šola, Šubičeva 1,
Ljubljana,  razpisuje  prosto  delovno  me-
sto za

prof. slovenskega jezika in književno-
sti (za določen čas, polni delovni čas).

Pisne prijave, z dokazili o izobrazbi in
državljanstvu pošljite v 8 dneh na naslov:
Srednja zdravstvena šola in gimnazija, Šu-
bičeva 1, Ljubljana, s pripisom “za
Zdravstveno šolo”.

Srednja zdravstvena šola in gimnazija
Ljubljana

Št. 1448 Ob-4302

Osnovna šola Jože Gorjup, Kostanjevi-
ca na Krki, Gorjanska 2, razpisuje delovno
mesto

ravnatelja
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 53. člen zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja. Imeti
mora organizacijsko strokovne sposobnosti,
ki zagotavljajo, da bo s svojim delom pripo-
mogel k uresničevanju ciljev šole.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Rok prijave: 8 dni po objavi razpisa na

naslov zavoda s pripisom “prijava na raz-
pis”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.

Osnovna šola Jože Gorjup
Kostanjevica na Krki

Št. 05-15/4-97 Ob-4303

Na  podlagi  33.  člena  v  povezavi  z
71. členom  statuta  in  sistemizacije  de-
lovnih mest, Klinični center Ljubljana, raz-
pisuje delovno mesto s posebnimi poobla-
stili:

glavna medicinska sestra strokovno
poslovne skupnosti nevrološka klinika

Za glavno medicinsko sestro SPS lahko
kandidirajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z dodatno visoko izobraz-
bo s področja organizacije dela ali sociolo-
gije ali pedagogike,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Generalni direktor bo imenoval glavno
medicinsko sestro SPS za dobo 4 let.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni
po objavi razpisa na naslov: Klinični cen-
ter Ljubljana, Kadrovska služba, Bohori-
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čeva 28, 1525 Ljubljana, s pripisom: “za
razpisno komisijo – glavna medicinska se-
stra SPS”.

Klinični center Ljubljana

Ob-4304

Svet Centra za socialno delo Trbovlje
razpisuje delovno mesto

direktorja centra
Poleg splošnih pogojev, določenih z za-

konom, mora kandidat izpolnjevati še na-
slednje posebne pogoje, določene v 56. čle-
nu zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 54/92), in sicer:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit s področja socialnega

varstva,
– da je državljan Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z ustreznimi dokazili (fotokopi-

jo diplome, potrdila o opravljenem stro-
kovnem izpitu) ter kratkim življenjepisom,
naj kandidati naslovijo na Svet Centra za
socialno delo Trbovlje, razpis delovnega
mesta direktorja, Sallaumines 2, 1420 Tr-
bovlje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Urad-
nem listu RS.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni od dneva razpisa objave.

Račun  za  objavo  pošljite  na  naslov
Center za socialno delo Trbovlje, Sallau-
mines 2. Poravnali ga bomo v zakonitem
roku.

Center za socialno delo Trbovlje

Javna naročila

Namere o javnem naročilu

Popravki namer o javnem naročilu
DARS, d.d., objavljenih v Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997 in Uradnem

listu RS, št. 61 z dne 3. 10. 1997

Ob-4359

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

namero
o mednarodnem naročilu z naslednjo

vsebino: predhodno ugotavljanje
sposobnosti izvajalca za: izgradnjo
dvocevnega dvopasovnega predora
Trojane na AC Vransko–Blagovica
Orientacijska vrednost naročila je:

12.000,000.000 SIT.
Predvideni čas objave javnega razpisa je

december 1997.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

namero
o mednarodnem naročilu z naslednjo

vsebino: predhodno ugotavljanje
sposobnosti izvajalca za: izgradnjo
štiripasovne AC Vransko–Trojane
Orientacijska vrednost naročila je:

30.000,000.000 SIT.
Predvideni čas objave javnega razpisa je

december 1997.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavljamo

namero
o mednarodnem naročilu z naslednjo

vsebino: rekonstrukcija M 3-3 Slovenska
Bistrica–Pragersko

Orientacijska vrednost naročila je:
400,000.000 SIT.

Predvideni čas objave javnega razpisa je
februar 1998.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

namero
o mednarodnem naročilu z naslednjo

vsebino: izgradnja obvoznice Lendava
Orientacijska vrednost naročila je:

1.200,000.000 SIT.
Predvideni čas objave javnega razpisa je

januar 1998.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

namero
o mednarodnem naročilu z naslednjo
vsebino: gradnja AC odseka Višnja

Gora–Bič (trasa, premostitveni objekti,
priključki, deviacije, regulacije,

komunalne prestavitve)
Orientacijska vrednost naročila je:

6.400,000.000 SIT.
Predvideni čas objave javnega razpisa je

december 1997.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

namero
o mednarodnem naročilu z naslednjo

vsebino: predhodno ugotavljanje
sposobnosti izvajalca za: gradnjo AC

Blagovica–Šentjakob, I. etapa
Šentjakob– Krtina

Orientacijska vrednost naročila je:
12.600,000.000 SIT.

Predvideni čas objave javnega razpisa je
december 1997.

DARS, d.d.

Javni razpisi

Obvestilo o razpisu

Št. 051-02-31/97 Ob-4351

Statistični urad Republike Slovenije ob-
vešča zainteresirane ponudnike računalniš-
ke opreme v Sloveniji, da je Komisija
Evropske Skupnosti (EU) v imenu Vlade
Republike Slovenije ter za potrebe Stati-
stičnega urada Republike Slovenije v Urad-
nem listu EU – Official Journal S 192 z dne
3. 10. 1997 objavila obvestilo o razpisu za
računalniško opremo, ki bo financirana iz
programa Phare.

Razpisno dokumentacijo (Tender Dos-
sier SL-950202) lahko zainteresirani ponud-
niki dobijo brezplačno na naslednjem na-
slovu: ga. Sofia Collantes, Delegation of
the European Commission in Slovenia, Trg
republike 3, XI, 1000 Ljubljana, telefaks
(386-61)125-20-85.

Statistični urad Republike
SlovenijePopravek

Popravek
Št. 436/97 Ob-4343

V javnem razpisu za sofinanciranje iz-
daje znanstvenih monografij Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
59, z dne 26. septembra 1997, Ob-4018, se:

– drugi stavek 9. točke spremeni in spre-
menjen glasi:

“Na naslov morajo prispeti ali biti vro-
čene do 12. ure 27. 10. 1997”.

– dvanajsta točka spremeni in spreme-
njena glasi:

“Javno odpiranje ponudb bo v Mari-
boru, na oddelku za informacijsko infra-
struturo Ministrstva za znanost in tehno-
logijo, Prešernova 17, v sobi 404, v četr-
tem nadstropju, dne 28. 10. 1997 ob 10.
uri.”

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Popravek

Št. 30/97 Ob-4344

V javnem razpisu za kreditiranje projek-
tov iz sredstev pridobljenih iz naslova zako-
na o uporabi sredstev pridobljenih iz naslo-
va kupnine na podlagi zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij, Sklada Re-
publike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva, Štefanova 5, Ljubljana, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 44-45, z
dne 25. VII. 1997, se v 1. točki (1. Predmet
razpisa) besedilo “– za dolgoročne kredite
1.100,000.000 SIT” nadomesti z besedilom
“– za dolgoročne kredite 1.700,000.000
SIT”.
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva

Popravek
Ob-4346

V javnem razpisu za izgradnjo sekun-
darnega vodovodnega omrežja in hišnih pri-
ključkov Krajevne skupnosti Sv. Andraž v
Slovenskih Goricah, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 61 z dne 3. oktobra 1997,
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Ob-4211 se datuma v 9. in 10. točki spreme-
nita in pravilno glasita:

9. ..., ki bodo prispele do 15. 10. 1997 do
12. ure...

10. ... ponudb bo 16. 10. 1997 ob 9. uri...
Krajevna skupnost Sv. Andraž

Št. 10/1 Ob-4123

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: JP EGS – razvoj in inženiring, d.d., kont.
oseba Daniel Ritlop, dipl. ek., Vetrinjska ul.
2, Maribor, tel. 062/220-0589, faks
062/221-189, e-mail daniel.ritlop@egs-ri.si,
soba št. 517.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: bivalni apartma, ena

enota, v okviru zdraviliškega kompleksa,
velikost 60 do 65 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 14,000.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: do 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 ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 11. ure,
na naslov JP EGS – razvoj in inženiring,
d.d., prevzemnik Daniel Ritlop, dipl. ek.,
Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, tel.
062/220-0589, faks 062/221-189, e-mail
daniel.ritlop@egs-ri.si, soba št. 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  3. 11.
1997  ob  11.30  na  naslovu:  JP EGS  –
razvoj  in  inženiring,  d.d.,  odpiranje  vodi
Martin  Dremelj,  dipl.  ek.,  Vetrinjska
ul.  2,  2000  Maribor,  tel.  062/220-0562,
faks  062/221-189,  soba  št.  425,
e-mail martin.dremelj@egs-ri.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP EGS – razvoj in inženi-
ring, d.d., kont. oseba Daniel Ritlop, dipl.
ek., Vetrinjska ul. 2, Maribor,  tel.
062/220-0589, faks 062/221-189, soba št.
517, e-mail daniel. ritlop@ egs-ri.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 10. 1997 brezplačno.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 22. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: JP EGS
– razvoj in inženiring, d.d., direktor Janez
Sterniša, dipl. inž.

JP EGS, razvoj in
inženiring, d.d.,

Maribor

Št. 99/97 Ob-4172

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 Velenje, Titov trg 1, Ve-
lenje, tel. 063/856-151, faks 063/856-372.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja mostu raz-
petine 11,70 m in dovozne ceste v dolžini
68 m v Paki pri Velenju.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 12,000.000
SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca, začetek 15. 11.
1997 in zaključek 30. 12. 1997.

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

– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-
mer najnižja cena ni merilo za izbor izvajal-
ca,

– reference za tovrstna dela,
– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– pogoji garancije in garancijski rok,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– rok dokončanja.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Velenje, prevzem-
nik tajništvo urada za javne gospodarske
službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, tel.
063/856-151, faks 063/856-372, sejna soba
IV/6.

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 3. 11. 1997
ob 13. uri na naslovu: Mestna občina Vele-
nje, odpiranje vodi Tone Brodnik, Titov trg
1, Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/856-372, sejna soba IV/6.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Mestna občina Velenje, kont. ose-
ba tajništvo urada za javne gospodarske služ-
be, Titov trg 1, Velenje, tel. 063/856-151,
faks 063/856-372, soba št. IV/6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 10. 1997.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko: Mestna občina Velenje,
kont. oseba Vlado Videmšek, Titov trg 1,
Velenje, tel. 063/856-151, faks
063/856-372, soba IV/5.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum dodelitve naročila:

15. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: pred-

sednica upravnega odbora:
Mestna občina Velenje

Ob-4236

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 Sevnica, kont. oseba Robert Ka-
še, dipl. inž., Glavni trg 19a, Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444, soba št.
201.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova v zimi
1996/97 uničenih in poškodovanih lokal-
nih cest.

3. Orientacijska vrednost naročila:
32,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 7. 11.
1997 in zaključek 8. 12. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Najcenejši ni nujno najugodnejši.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 30. 10. 1997 do 11.45,
na naslov Občina Sevnica, prevzemnik Ro-
bert Kaše, dipl. inž., Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444, soba št. 201.

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 “ZZSC 97”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 10. 1997
ob 12. uri na naslovu: Občina Sevnica, od-
piranje vodi Robert Kaše, dipl. inž., Glavni
trg 19a, Sevnica, te. 0608/41-221, faks
0608/41-444, soba št. 8.

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: Občina Sevnica, kont. ose-
ba Robert Kaše, dipl. inž., Glavni trg 19a,
Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444, soba št. 201.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
51610-630-13058, Občina Sevnica.
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9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 6. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Jože

Peternel, inž., župan Občine Sevnica.
Občina Sevnica

Št. 02/-94/97 Ob-4238

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvajanje zimske službe v sezoni 1997/98
1. Naročnik: Javno komunalno podjetje

JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.
2. Predmet razpisa: izbor izvajalcev za

izvajanje zimske službe na območju Občine
Jesenice v sezoni 1997/98.

3. Razpisno dokumentacijo, opise del in
razpisne pogoje ponudniki dobijo na Sek-
torju Komunala, Spodnji Plavž 6, Jesenice –
pri Mojci Miko ali Mojci Kobentar, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Na željo
interesentov bomo razpisno dokumentacijo
poslali po pošti.

4. Naročnik bo izvajanje zimske službe
v sezoni 1997/98 oddajal ponudnikom po
posameznih območjih Občine Jesenice, in
sicer glede na zmogljivosti mehanizacije
in glede na predloge posameznih ponudni-
kov.

5. Orientacijska vrednost del, ki jih na-
ročnik oddaja drugim izvajalcem je
10,000.000 SIT.

6. Roki za izvajanje zimske službe so v
času od 15. novembra 1997 do 15. marca
1998.

7. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije in obsegajo ocenjevanje ponudbene ce-
ne in plačilne pogoje, zmogljivosti meha-
nizacije in reference posameznih ponudni-
kov.

8. Oddaja in sprejem ponudbe: Ponud-
be morajo prispeti v roku 10 dni od objave
v Uradnem listu RS do 12. ure na naslov
JEKO-IN, d.o.o., Sektor Komunala, Spod-
nji Plavž 6, Jesenice. V kolikor je 10. dan
od objave sobota ali nedelja, je rok za od-
dajo prvi naslednji delovni dan do 12. ure
na istem naslovu. Priporočene pošiljke, ki
bodo pravočasno oddane in bodo prispele
po navedenem terminu, se štejejo kot pre-
pozne.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z oznako »Ne odpiraj ponudba –
zimska služba«.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo na dan oddaje
ponudb ob 13. uri v sejni sobi uprave pod-
jetja JEKO-IN, d.o.o., C. m. Tita 49, Jese-
nice. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa  v  8  dneh  po  dnevu  odpiranja
pondub.

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice

Št. 351-5/97-1926 Ob-4242

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

javni razpis
za izvajalca obnovitvenih del na

poškodovanih voziščih lokalnih cest
uničenih v zimi 1996/97 v Občini

Ljutomer
1. Investitor: Občina Ljutomer, Vrazova

1, Ljutomer.
2. Objekt: lokalne ceste v občini.
3. Razpisna dokumentacija in dodatne in-

formacije se dobijo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1, pri Rošker Ferdinandu od
8. do 12. ure.

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 3.000 SIT na žiro
račun Občine Ljutomer št.:
51930-630-76197.

4. Ureditev zajema:
– odsek lokalne ceste L4920 Veržej–Sta-

ra Nova vas – vrednost ca. 2,648.336 SIT,
– odsek lokalne ceste L4910 Ljutomer–

Kamenščak – vrednost ca. 5,257.738 SIT,
– odsek lokalne ceste L4905 Ribiki–Ilov-

ci v km 0,000–0,632 in 2,100–2,600 – vred-
nost ca. 8,350.100 SIT.

5. Predvidena vrednost del znaša:
16,256.174 SIT.

6. Lokacija objekta – Območje  občine
Ljutomer, (L4920 Veržej–Stara Nova vas,
L4910 Ljutomer–Kamenščak in L4905 Ri-
biki–Ilovci).

7. Rok za izvedbo del: oktober – novem-
ber 1997.

8. Merila za izbiro: cena del, reference,
roki, kreditni pogoji, nespremenljivosti
cen.

9. Rok dostave ponudbe je 20. oktober
1997 do 11. ure v zapečateni kuverti z ozna-
ko »Javni natečaj – lokalne ceste – zima
96/97« – ne odpiraj na naslov Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, Ljutomer.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe,
bodo v postopku izločene.

11. Odpiranje ponudb bo eno uro po iz-
teku roka o predaji ponudb v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ljutomer

Ob-4248

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. 178-34-12, faks:
178-33-77, soba št. 25.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme v Centru za socialno delo Murska
Sobota.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 11. 1997 in/ali zaključek 15. 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 22. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, prevzemnik Draja Na-
glič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-33-77, soba št. 23.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Damjana Peterlin, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 178-33-84, faks 178-33-77, 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: Center za socialno delo,
kont. oseba Anton Petkovič, Slovenska 44,
Murska Sobota, tel. 069/31-759.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 10. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kotn. oseba Dunja Bubanj, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-34-09, faks
178-33-77, soba št. 36.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev (po-
novni).

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 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

Št. 3670-4/97-11 Ob-4243

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) občina Radeče objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

nizkogradbenih del pri obnovi odsekov
lokalnih cest, poškodovanih in uničenih

v zimi 1996/97, na območju občine
Radeče

1. Naročnik del: Občina Radeče, Ulica
Milana Majcna 1, Radeče.

2. Predmet razpisa: obnova lokalnih cest,
poškodovanih po zimi l996/97 na območju
občine Radeče. Posamezni odseki poškodo-
vanih lokalnih cest so razvidni iz razpisne
dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost del zanaša
6,200.000 SIT.

4. Predvideni rok izvedbe del je do kon-
ca meseca novembra 1997.
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5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancijski rok in garancija kakovosti

izvedenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki.
6. Investitor si pridržuje pravico določiti

morebitni manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del sklene tudi
ustrezna pogodba. Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS.

8. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z imenom in naslovom ponud-
nika in napisom: “Ne odpiraj - ponudba za
obnovo lokalnih cest, poškodovanih v zimi
1996/97, na območju občine Radeče.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in pridobijo vse podatke v zve-
zi z javnim razpisom na Oddelku za gospo-
darstvo in finance občine Radeče, pri Jože-
tu Renku, tel. 060l/85-155.

10. O javnem odpiranju prispelih ponudb
bodo ponudniki obveščeni naknadno.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 8 dneh po odpiranju po-
nudb.

Občina Radeče

Št. 403-133/97 Ob-4244

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in na podlagi 7. člena praviln-
ika o uporabi finančnih sredstev za ohranja-
nje in razvoj kmetijstva (Ur. l. RS, št. 43/97)
in sklepa seje z dne 23. 9. 1997, Občinski
svet občine Črnomelj objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev v letu 1997 za:
a) subvencioniranje realne obrestne

mere za namenska bančna posojila
b) regresiranje različnih namenov

I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev

sredstev iz proračuna Občine Črnomelj za
leto 1997 namenjenih za subvencije na po-
dročju kmetijstva, in sicer za:

a) subvencioniranje realne obrestne me-
re za namenska bančna posojila v skupni
višini 2,000.000 SIT.

b) regresiranje različnih namenov v
skupni višini 3,100.000 SIT.

II. Sredstva se bodo dodeljevala za:
a) Subvencioniranje realnih obrestnih

mer za namenska bančna posojila kmetom,
ki so na ta način pridobljena sredstva vložili
v razvoj in razširitev kmetijske oziroma do-
polnilne dejavnosti, in sicer:

– za graditev, prenovo oziroma adapta-
cijo gospodarskih objektov kmetije,

– za razširitev in posodobitev ter prido-
bivanje novih zmožnosti na kmetijah za do-
polnilne dejavnosti,

– za programe predelave in trženja kme-
tijskih proizvodov;

b) Regresiranje različnih namenov se do-
deljuje kmetom, ki sredstva vlagajo v razši-

ritev kmetijske dejavnosti. Sredstva se bodo
dodeljevala za naslednje namene:

– regres za združevanje kmetijskih zem-
ljišč in urejanje pašnih površin,

– regresiranje nakupa plemenskih svinj,
– sofinanciranje nadaljnje reje telet si-

mentalske pasme,
– regres za povečanje staleža drobnice v

kontroliranih tropih,
– regres za sadne sadike in trsne cep-

ljenke,
– sofinanciranje nove tehnologije – na-

kup mehanizacije,
– spodbujanje strokovnega in tehno-

loškega napredka na kmetijah.
III. Pogoji in merila za:
a) subvencioniranje realne obrestne

mere:
1. Na razpis se lahko prijavijo občani, ki

opravljajo kmetijsko dejavnost na kmetiji,
iz katere si plačuje kmečko zavarovanje naj-
manj en član. Sedež prosilca in kraj investi-
cije mora biti na območju Občine Črnomelj.

2. Subvencije se odobrijo prosilcem, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da obrestna mera znaša TOM + 11%.
V primeru, da je realna obrestna mera za
najeto posojilo višja, se pri amortizacijskem
načrtu upošteva obrestna mera TOM +11%,

– da so najeli kredit v drugi polovici leta
1996 oziroma v letu 1997 z vračilno dobo
daljšo od dveh let.

3. Višina subvencije
Subvencionira se do 6 odstotnih točk

realne obrestne mere posojilodajalca. Pro-
silcem, ki so že prejeli subvencijo obrestne
mere (za namen za katerega kandidirajo na
obravnavan razpis) od sklada za razvoj ali
druge državne institucije se subvencionira
od 6 možnih odstotnih točk le toliko točk,
da subvencije skupaj ne presegajo 11odstot-
nih točk.

b) regresiranje različnih namenov:
1. Na razpis se lahko prijavijo občani,

ki opravljajo kmetijsko dejavnost na kme-
tiji, iz katere si plačuje kmečko zavarova-
nje najmanj en član. Sedež prosilca in kraj
investicije mora biti na območju Občine
Črnomelj.

2. Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji, ki so
za posamezni namen navedeni v pravilniku
o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj (ob-
javljenem v Ur. l. RS, št. 43/97).

Opomba: Za isto investicijo ni možna
prijava na oba dela razpisa.

IV. Vsebina vloge
Obrazec za vlogo se dobi na sedežu Ob-

čine Črnomelj v pisarni št. 28a/I.
Vlogi mora biti priloženo za:
a) subvencioniranje realne obrestne

mere:
– potrdilo ZZZS, da so kmečki zavaro-

vanci;
– investicijski program oziroma poslov-

ni načrt, ki je bil dostavljen banki, iz katere-
ga je razviden namen investiranja in priča-
kovani učinki;

– pri gradnji ali adaptaciji objektov grad-
beno dovoljenje oziroma priglasitev del in
predračun;

– kopijo katastrskega načrta, zemljiško
knjižni izpisek, posestni list;

– pri nakupu opreme predračun ali ra-
čun;

– sklep banke o odobritvi posojila oziro-
ma overjeno fotokopijo posojilne pogodbe
in amortizacijski načrt odplačevanja poso-
jila;

– kopije dokazil o že plačanih obrestih v
letu 1997;

– mnenje območne kmetijske svetovalne
službe;

– potrdilo banke, s katerim dokazujejo,
da za te namene niso prejeli subvencijo
obrestne mere od sklada za razvoj ali druge
državne institucije oziroma potrdilo banke
o višini že prejete subvencije.

b) regresiranje različnih namenov:
– vsa dokazila, ki jih za posamezni na-

men določa pravilnik o uporabi finančnih
sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva
v Občini Črnomelj.

V. Rok in način prijave na razpis
Javni razpis bo odprt do izčrpanja sred-

stev oziroma do 31. 11. 1997.
Vloga za dodelitev subvencij oziroma

regresov mora biti poslana po pošti na na-
slov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj ali osebno oddana v vložišču Ob-
čine Črnomelj. Vloge morajo biti v zaprti
kuverti in označene z napisom “Ne odpiraj
– prijava na javni razpis” in z navedbo
“Kmetijstvo” ter z imenom in naslovom pro-
silca.

Vse popolne vloge bo obravnaval v skla-
du s 4. členom pravilnika Odbor za kme-
tijstvo in turizem. Vloge prispele do 10. v
tekočem mesecu bodo obravnavane do kon-
ca meseca. Prvo odpiranje vlog bo v mesecu
novembru 1997. Prosilci bodo prejeli sklep
o odločitvi, ki je dokončen najpozneje v 15.
dneh po odločitvi. Namensko uporabo sred-
stev iz posojilne pogodbe preverja za finan-
ce pristojna služba občinske uprave Občine
Črnomelj.

Obrazec za vlogo se dobi na sedežu Ob-
čine Črnomelj, v pisarni št. 28a/I. Vse do-
datne informacije dobite na sedežu Občine
Črnomelj (Greta Auguštin, tel. 52 -040).

Opomba:
a) subvencioniranje realne obrestne mere
Prosilci so dolžni za vsak kredit posre-

dovati samostojno vlogo, razen v primeru,
da je prosilec pridobil dva ali več kreditov
za isti namen od različnih posojilodajalcev
in ima vse vire posojil navedene v enotnem
poslovnem načrtu oziroma razvojnem pro-
gramu. Po odobritvi subvencije sklene vsak
posameznik pogodbo z Občino Črnomelj, v
kateri so določene vse medsebojne pravice
in odgovornosti pogodbenih strank.

Občinski svet občine Črnomelj

Ob-4245

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici na podlagi
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
obnovitvena dela na poškodovanem
vozišču lokalne ceste v zimi 96/97

Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Sv. Jurij ob Ščav-

nici.
2. Predmet razpisa: obnovitvena dela na

lokalni cesti za posledicami zime 96/97.
3. Naziv objekta: lokalna cesta L2816

Biserjane–Zasadi.
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4. Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
5. Lokacija objektov: med Selišči in Ku-

petinci.
6. Rok za pričetek del: oktober 1997.
7. Rok za končanje del: 15 dni.
Razpisno dokumentacijo dobijo ponud-

niki ob delavnikih na sedežu Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici od 8. do 12. ure.

Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika;

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– reference ponudnika,
– garancijski roki,
– popolnost ponudbe,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
Ostali pogoji
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati

najkasneje do 22. 10. 1997 do 11. ure na
naslov: Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Biser-
jane 1a; 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj - ponudba, zima
96/97”.

Javno odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo izvedla komisija naročnika isti dan
ob 12. uri v sejni sobi občine.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastilo o zastopanju.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po odpiranju.

Občina Sv. Jurij ob Ščavnici

Ob-4246

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) KZ Kočevje, Mozelj 16,
Kočevje razpisuje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo agromelioracije na območju
Občine Dobrepolje – projekt Struge
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca za izvedbo agromelioracije
na območju Občine Dobrepolje – projekt
Struge.

2. Investitor del je KZ Kočevje, Mozelj
16, Kočevje.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Kmetijske svetovalne službe, Videm 36,
Videm-Dobrepolje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: popolnost ponudbe, reference,
ponudbena cena, način plačila in fiksnost
cen, opcija ponudbe, starost in moč ter vrsta
gradbene mehanizacije, druge ugodnosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT, pri čemer je višina inve-
sticije odvisna od višine pridobljenih držav-
nih sredstev. Vrednost del izvedenih v letu
1997 iz naslova agromelioracije je
2,200.000 SIT, v letu 1998 pa se bo izvedla
agromelioracija v vrednosti 7,800.000 SIT.

6. Rok za dostavo ponudb je 10. delovni
dan do 8.30. Datum objave v Ur. l. RS,
sobote, nedelje in prazniki se ne štejejo kot
delovni dnevi. Ponudniki ponudbe lahko
pošljejo po pošti ali dostavijo osebno na
naslov: Svetovalna služba Dobrepo-

lje-Struge, Videm 36, 1312 Vi-
dem-Dobrepolje, v zapečateni in žigosani
kuverti z oznako “Razpis za izvedbo
agromelioracije Struge”.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Dobrepolje na dan oddaje ponudb ob
9. uri.

8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 7 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

KZ Kočevje

Št. 403-01-01/97 Ob-4249

Na podlagi 20. člena uredbe o uvedbi fi-
nančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvih de-
vetih mesecih leta 1997 (Uradni list RS, št.
42/97, 49/97 in 52/97) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinancira-

nje vlaganj:
a) v objekte za rejo plemenskih svinj

in mladic na kmetijah, ki jim je dodeljen
status rejskega središča, in

b) v objekte za rejo drobnice, ki je
vključena v program genske banke v živi-
noreji

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva, ki se bodo

dodeljevala za sofinanciranje vlaganj v ži-
vinorejski proizvodnji za naslednja name-
na:

1. sofinanciranje vlaganj v objekte (bok-
si za plemenske svinje, boksi za mladice in
izpusti) za rejo plemenskih svinj in mladic
na kmetijah, ki jim je dodeljen status rejske-
ga središča, na kmetijah, ki imajo status
rejskega središča v pripravi in na kmetijah,
ki so vključene v program genske banke
krškopoljskega prašiča, ter

2. sofinanciranje investicij v objekte za
drobnico, ki je vključena v program genske
banke, in sicer za bovško ovco, istrsko pra-
menko, belokranjsko pramenko in jezersko-
solčavsko ovco.

II. Višina podpore
Predvidena višina podpore na posamez-

no stojišče pri novogradnjah je:
1. za plemenske svinje 84.000 SIT ozi-

roma za plemenske mladice 42.000 SIT na
stojišče, in sicer največ do 50 stojišč za
plemenske svinje in do 80 stojišč za mladi-
ce na kmetijo;

2. za mlečno drobnico 45.000 SIT in za
mesno 30.000 SIT na stojišče in sicer naj-
več do 100 stojišč na kmetijo; za povečanje
testne postaje za ovne navedenih pasem pa
60.000 SIT na stojišče .

Pri rekonstrukciji navedenih objektov je
možno pridobiti polovično vrednost podpo-
re, ki je predvidena za novogradnjo.

Skupna višina sredstev za te namene bo
določena s proračunom Republike Sloveni-
je za leto 1997.

III. Upravičenci
Upravičenci  do  sredstev  po  tem  razpi-

su so:
1. pri namenu iz točke I. 1.:
– rejci, katerih kmetije imajo status rej-

skega središča, oziroma rejci, ki imajo živa-
li vključene v program genske banke krško-
poljškega prašiča;

– kmetije s statusom rejskega središča,
ki so imele v letu 1995 in 1996 status rej-
skega središča v pripravi, in so pridobila
50% sredstev, ki so bila v teh letih predvi-
dena za rejska središča, ter so v letu 1997
pridobile dokončno potrdilo o statusu rej-
skega središča, lahko pridobijo preostalih
50% takratne višine sredstev na podlagi no-
ve vloge na ta razpis;

– rejska središča v pripravi, ki jih pred-
hodno potrdi kot rejska središča v pripravi
komisija za licenciranje merjascev.

Prednost pri dodelitvi sredstev imajo
upravičenci iz prvih dveh alinej.

2. pri namenu iz točke I. 2.:
– rejci, ki imajo živali vključene v pro-

gram genske banke za drobnico in
– testna postaja za ovne;
IV. Vsebina zahtevka
Prijave na razpis se vložijo na posebnem

obrazcu: “Vloga za sofinanciranje vlaganj v
objekte v rejskih središčih in v objekte pro-
grama genske banke“, kateremu mora biti
priloženo:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje ozi-
roma odločba o priglasitvi del, če gradbeno
dovoljenje ni potrebno;

– potrdilo republiške selekcijske službe
s sedežem na Biotehniški fakulteti - Odde-
lek za zootehniko, Groblje 3, Domžale, da
gre za rejsko središče oziroma za rejsko
središče v pripravi, oziroma za objekte za
živali, vključene v program genske banke, z
navedbo sedanjega in predvidenega konč-
nega števila živali, vključenih v program
genske banke oziroma končnega števila ple-
menskih svinj oziroma mladic v osnovni
čredi po zaključenem vlaganju in vhlevitvi
živali in

– mnenje kmetijske svetovalne službe.
V. Postopek
Prijave na javni razpis se vlagajo in

obrazci se dobijo na: Poslovnem združenju
prehrane Slovenije, Slovenska 54, 1000
Ljubljana.

Prijave z vso dokumentacijo je treba po-
slati najkasneje do 30. oktobra 1997 na zgor-
nji naslov, s pripisom “javni razpis - rejska
središča, genska banka“.

Nepravočasne in nepopolne vloge se bo-
do zavrgle.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem
do skupne višine razpoložljivih sredstev, do-
ločene s proračunom Republike Slovenije
za leto 1997.

Vlagatelji bodo obveščeni o rezultatih
razpisa najkasneje do 20. novembra 1997.

Št. 40301/0004/97 Ob-4252

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Dunajska 56-58, objavlja na podlagi
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane v prvih devetih mesecih leta 1997
(Ur. l. RS, št. 42/97, 49/97 in 52/97)

javni razpis
za sofinanciranje programov

pospeševanja kmetijstva, ki jih izvajajo
občine

I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se bo-

do dodelila občinam, kot sofinanciranje nji-
hovih programov pospeševanja kmetijstva.
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Občina lahko uveljavlja sredstva po tem
razpisu za naslednje namene:

– urejanje zemljišč (namakanje, male
melioracije, agromelioracije, urejanje pašni-
kov, infrastruktura (sadne, vinske ceste),

– podporo naložbam v prestrukturiranje
kmetij (preusmeritev in modernizacija pro-
izvodnje), biološko kmetovanje ipd.,

– podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah (dodelava in predelava kmetij-
skih pridelkov in lesa, kmečki turizem ipd.),

– strokovno izobraževanje za potrebe
kmetijstva.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so občine, ki izpolnjujejo pogoje, dolo-
čene v tem razpisu.

3. Višina sredstev za te namene bo dolo-
čena s Proračunom Republike Slovenije za
leto 1997.

4. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba posla-

ti najkasneje do 30. 10. 1997 na naslov: Mi-
nistrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Republike Slovenije, Dunajska 56-58,
Ljubljana s pripisom: Za razpis – sofinanci-
ranje občinskih programov pospeševanja
kmetijstva – subvencije.

5. Prepozno vložene in nepopolne vloge
bo MKGP zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev
1. Pogoji za pridobitev sredstev so:
a) predložen program ukrepov, ki jih bo

občina sofinancirala v letu 1997;
Program se predloži na obrazcu, ki je v

prilogi.
b) Zagotovljeno sofinanciranje progra-

mov s strani občine iz njenih sredstev.
2. Prednost  pri  dodeljevanju  sredstev

za  programe  ali  dele  programov,  bo
določena  v  odvisnosti  od  težavnosti
pogojev  za  kmetovanje  po  naslednji
prioriteti:

– gorsko-višinsko in kraško območje,
– gričevnato-hribovsko območje,
– druga območja z omejenimi možnost-

mi za kmetijstvo,
– nižinska območja.
3. Občini se lahko dodeli sredstva naj-

več v znesku kot ga zagotavljajo v proraču-
nu 1997 same.

III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku za dodelitev sredstev po tem

razpisu mora biti priloženo:
– program ukrepov za pospeševanje

kmetijstva občine za leto 1997 iz točk II/1
tega razpisa,

– izjava občine, da se program izvaja v
skladu s predpisi in da razpolaga z vso po-
trebno dokumentacijo, ki je bila osnova za
odobritev občinske podpore posameznemu
ukrepu,

– dokaze o izvedenih ukrepih iz predlo-
ženega programa.

Obrazec
Občina ................................

PROGRAM UKREPOV POSPEŠEVANJA KMETIJSTVA V LETU 1997

Vrsta ukrepa* Investitor** Vrednost Sofinanc. ***
izvedbe v občine Težavnostno
letu 1997 (vrednost območje

in delež)

* opis ukrepa: npr. ureditev pašnika, nakup namakal. naprave ipd.
** priimek in ime ter naslov investitorja - kmeta, kjer se izvaja program
*** vpisati za katero območje spada: gorsko-višinsko, gričevnato-hribovsko, kraško območje, druga območja z

omejenimi možnostmi za kmetijstvo, nižinsko območje.

Odgovorna oseba: Župan:

...................................................... ...........................................................
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Št. 40301/0002/97 Ob-4250

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Dunajska 56-58, objavlja na podlagi
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvod-
nje hrane v prvih devetih mesecih leta 1997
(Ur. l. RS, št. 42/97, 49/97 in 52/97)

javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje

programov strokovnega dela
in prireditev, ki jih izvajajo stanovska

in interesna združenja kmetijskih
pridelovalcev

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je subvencija namenje-

na sofinanciranju programov strokovnega
dela in strokovnih prireditev, ki so bila iz-
vedena v letu 1997.

Sredstva so namenjena sofinanciranju
programov:

– strokovnega dela in prireditev s stro-
kovno vsebino;

– izdajanja strokovno informativnih pub-
likacij;

– uvajanja sodobnega pretoka strokov-
nih in tržnih informacij za člane združenj;

– izobraževanja svojih članov.
2. Upravičenci za dodelitev sredstev po

tem razpisu
Upravičenci za dodelitev sredstev po tem

razpisu so pravne osebe, ki predstavljajo
različne oblike združevanja kmetijskih pri-
delovalcev (društva, združenja in zveze), ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji, oziroma
združenja zamejskih Slovencev, in ki iz-
poljnjujejo pogoje, določene v tem razpisu.

3. Višina sredstev

Višina sredstev za te namene bo določe-
na s proračunom Republike Slovenije za le-
to 1997. Sredstva iz tega razpisa bodo upra-
vičenci koristili na podlagi sklenjenih po-
godb.

4. Rok
Zahtevke za dodelitev sredstev po tem

razpisu, z vsemi zahtevanimi prilogami je
treba poslati najkasneje do 30. 10. 1997 na
naslov Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Republike Slovenije,
Dunajska 56-58, Ljubljana.

Pisne vloge za razpis z oznako “Ne
odpiraj - za javni razpis Organiziranje kmet-
ijstva” pošljete v zaprtih ovojnicah.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 10. uri v sejni sobi MKGP/VI. nadstropje.

Ponudbe bo pregledala in ocenila komi-
sija, ki jo za ta namen imenuje minister.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v 20 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

5. Nepravočasne in nepopolne vloge

Nepravočasne in nepopolne vloge bo Mi-
nistrstvo za kmetijtvo, gozdarstvo in pre-
hrano zavrglo.

6. Vsebina zahtevka
Zahtevki morajo vsebovati:

– popoln naziv in naslov vlagatelja; če
vlagatelj ni hkrati tudi upravičenec, mora
biti priloženo pooblastilo upravičenca za za-
stopanje ter naveden popoln naziv in naslov
upravičenca;

– ROS številko in številko žiro računa
upravičenca;

– dokazilo o registraciji upravičenca -
izpis iz registra, ki ni starejši od treh mese-
cev, z vsemi registrskimi listi;

– program iz 1. točke tega razpisa, ki
obsega opredelitev ciljev, program aktivno-
sti z navedbo terminov, finančni načrt z
opredeljenimi viri financiranja in pričako-
vani rezultati ter njihov pomen za izvajanje
strategije razvoja kmetijstva,

– dokazila o izvedenih strokovnih delih
in prireditvah iz programa (računi ipd.)

7. Kriteriji

a) upravičenci lahko pridobijo do 25%
celotne vrednosti izvedenega programa iz
1. točke tega razpisa, na katerega se nanaša
vloga;

b) upravičenci, ki so jim bila za isti pro-
gram že odobrena sredstva proračuna RS,
ne morejo kandidirati na tem razpisu,

c) prednost pri izbiri bodo imeli upravi-
čenci:

– ki zastopajo čim večje število kmetij-
skih pridelovalcev;

– ki zagotovljajo večji delež lastnih sred-
stev za izvedbo programa;

– katerih programi, so vsebinsko zaokro-
ženi in v skladu s strategijo razvoja kme-
tijstva;

– katerih programi zagotavljajo čim šir-
šo predstavitev javnosti;

– katerih programi prispevajo k reševa-
nju žgoče problematike v kmetijstvu.

Št. 40301/0005/97 Ob-4253

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Dunajska 56-58, objavlja na podlagi
20. člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane v prvih devetih mesecih
leta 1997 (Ur. l. RS, št. 42/97, 49/97 in
52/97)

javni razpis
za subvencioniranje zadružnih vlaganj
v obnovo objektov ter obnovo in nakup

naprav in opreme za skladiščenje,
predelavo in dodelavo kmetijskih

pridelkov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa so sredstva, ki se bo-

do dodelila za subvencioniranje vlaganj v
obnovo objektov, obnovo in nakup naprav
in opreme za skladiščenje, predelavo, dode-
lavo in trženje kmetijskih pridelkov in sicer
na področju predelave mleka, mesa, sadja,
grozdja, vrtnin (vključno s krompirjem), olj-
nic (oljke, buče), medu, sušenja žita in pre-
delave lesa.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-
su so kmetijske in gozdarske zadruge, ki
imajo sedež v Republiki Sloveniji in izpol-
njujejo pogoje, določene v tem razpisu.

3. Višina sredstev za te namene bo dolo-
čena s proračunom Republike Slovenije za
leto 1997. Sredstva iz naslova subvencije za
namene iz 1. točke bodo upravičenci kori-
stili na podlagi sklenjenih pogodb.

4. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba posla-

ti najkasneje do 30. 10. 1997 na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
56-58, Ljubljana, s pripisom: Za razpis –
Podpora zadružništvu – subvencije.

5. Nepravočasne in nepopolne vloge se
bodo zavrgle. Ostale vloge bo komisija, ki
jo imenuje minister, ocenila glede na pred-
nostne kriterije. Sredstva bodo prejeli upra-
vičenci, katerih vloge bodo najbolje oce-
njene.

Sredstva se bodo dodelila upravičencem
do skupne višine razpoložljivih sredstev, do-
ločene v proračunu za leto 1997.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev

1. Upravičenci lahko pridobijo do 20%
vrednosti vlaganj, ki so bila izvedena v letu
1997 do vložitve zahtevka za dodelitev sub-
vencije po tem razpisu.

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-
do imeli upravičenci:

– ki  so  pričeli  z  naložbo  v  letu  1997
in je v celoti zaključena do vložitve zah-
tevka za dodelitev subvencije po tem raz-
pisu;

– pri katerih čim večje število članov so-
deluje z zadrugo z dejavnostjo, na katero se
naložba nanaša;

– ki pridelujejo, predelujejo, dodelujejo
in tržijo kmetijske pridelke oziroma pro-
izvode iz lastne pridelave v celoti ali pre-
težno iz Republike Slovenije;

– pri katerih bo vlaganje pokrivalo čim
večje območje pridelave - surovinska baza
iz geografsko čim večjega zaokroženega
dela;

– pri katerih je izkazana čim večja renta-
bilnost naložbe;

– ki imajo čim večji delež lastnih sred-
stev za dokončanje naložbe;

– pri katerih je izkazana čim višja eko-
nomičnost na enoto proizvoda.

3. Posebni pogoji:
– vloge morajo biti v skladu z Strategijo

razvoja slovenskega kmetijstva;
– če upravičenec ni lastnik objekta, ki se

obnavlja, mora imeti sklenjeno pogodbo o
najemu objekta za celotni čas amortizacije
vlaganja;

– naložba mora izpolnjevati najsodob-
nejše tehnološke kriterije;

– zadruga mora poslovati v skladu z za-
konom o zadrugah, kar mora biti razvidno
iz opravljene revizije v enem od zadnjih
dveh let poslovanja;

III. Vsebina zahtevka

1. Zahtevek je sestavljen iz pisne vloge
in dokumentacije k vlogi.

2. Vloga mora vsebovati podatke o vla-
gatelju - naziv in sedež vlagatelja, ROS šte-
vilko in številko žiro računa;

3. Vlogi je potrebno priložiti:

– izpisek iz sodnega registra, ki ni sta-
rejši od treh mesecev, z vsemi registrskimi
listi;

– investicijski program, izdelan po me-
todologiji, objavljeni v Priročniku za izde-
lavo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana 1991). Iz investicijskega pro-
grama morajo biti razvidne kapacitete in vsi
tehnološki parametri;
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– izkaz finančnega stanja vlagatelja
(BON 1 in BON 2 ali BON 3);

– finančni načrt z opredeljenimi viri fi-
nanciranja (lastna sredstva, kredit, predvi-
den delež sofinanciranja MKGP...);

– terminski plan z dinamiko stroškov po
mesecih;

– seznam članov vlagatelja, ki sodeluje-
jo z vlagateljem z dejavnostjo, na katero se
naložba nanaša;

– dokazilo o opravljeni reviziji v enem
od zadnjih dveh let;

– pri obnovi objektov:

a) zemljiškoknjižni izpisek, ki ni starejši
od treh mesecev;

b) veljavno gradbeno dovoljenje oziro-
ma odločbo o priglasitvi del, če gradbeno
dovoljenje ni potrebno;

c) overjeno kopijo pogodbe o najemu
objekta, če vlagatelj ni lastnik objekta;

d) situacijo o opravljenih delih, potrjeno
s strani nadzornega organa imenovanega za
nadzor nad gradnjo.

– pri opremi:

a) navedbo lokacije vlaganja,

b) račun za nabavljeno opremo.

Št. 40301/003/97 Ob-4251

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-
ljana, Dunajska 56-58, objavlja na podlagi
20. člena uredbe o uvedbi finančnih inter-
vencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane v prvih devetih mesecih
leta 1997 (Ur. l. RS, št. 42/97, 49/97 in
52/97)

javni razpis
za dodelitev podpor pri izvedbi

strukturnih sprememb v rastlinski
pridelavi, živinorejski prireji, predelavi,

dodelavi kmetijskih pridelkov
ter turizmu na kmetijah

I. Predmet razpisa

Predmet razpisa so sredstva za podporo
vlaganjem v strukturne spremembe pri rast-
linski pridelavi, živinorejski prireji, prede-
lavi in dodelavi kmetijskih pridelkov in tu-
rizmu na kmetijah.

Sredstva se bodo dodeljevala za nasled-
nje namene:

1. Podpora vlagenjem v posodabljanje
prozvodnih struktur v živinorejski prireji in
predelavi in sicer za:

a) izgradnjo in obnovo hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo goved na ob-
močjih z omejenimi možnostmi za kme-
tijstvo in za izgradnjo oziroma obnovo pro-
storov za skladiščenje gnoja in gnojevke na
teh kmetijah;

b) izgradnjo in obnovo hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo drobnice na
območjih z omejenimi možnostmi za kme-
tijstvo;

Višina podpore za namene a in b znaša
do 25% vrednosti vlaganja.

c) izgradnjo in obnovo hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za prirejo govejega
mesa oziroma za izgradnjo in obnovo pro-
storov za skladiščenje gnoja in gnojevke na
kmetijah;

č) izgradnjo in obnovo hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za vzrejo in pitanje
prašičev oziroma za izgradnjo in obnovo
prostorov za skladiščenje gnoja in gnojevke
na kmetijah;

d) izgradnjo in obnovo hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo plemenskih
kobil, razen tistih, ki se uporabljajo v športu
in rekreaciji;

e) izgradnjo in obnovo hlevov oziroma
nakup hlevske opreme za rejo kuncev;

f) izgradnjo in obnovo objektov in na-
prav za predelavo mleka, mesa, ovčje volne
v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
ki leži na območju z omejenimi naravnimi
dejavniki za kmetijstvo;

g) izgradnjo objektov za predelavo slad-
kovodnih rib;

Višina podpore za namene c, č, d, e, f in
g znaša do 15% do vrednosti vlaganja.

2. Podpora vlaganjem v posodabljanje
proizvodnih struktur v rastlinski pridelavi
in sicer za:

a) Podporo vlaganjem v izgradnjo, ob-
novo objektov in nakup naprav za skladišče-
nje, predelavo in dodelavo (sušenje, sortira-
nje, pakiranje, ipd.) kmetijskih pridelkov
slovenskega izvora, ki povečujejo stopnjo
izkoriščenosti osnovnih zmogljivosti kme-
tije oziroma pravne osebe, ki opravljajo
kmetijsko dejavnost (razen hladilnic za sve-
že sadje);

Višina podpore za te namene znaša do
15% vrednosti vlaganja.

b) Podporo vlaganjem v vrtnarsko pride-
lavo: podpora izgradnji in adaptaciji vseh
vrst zavarovanih prostorov za vrtnarsko pri-
delavo skupaj z opremo (stroji in naprave)
za moderno vrtnarsko proizvodnjo;

Višina podpore za te namene znaša do
25% vrednosti vlaganja.

c) Sofinanciranje zaščitnih mrež proti to-
či: podpora napravam mrež proti toči v sa-
dovnjakih, na vrtninah, v trsnicah in dreve-
snicah.

Višina podpore za te namene znaša do
25% vrednosti vlaganja.

č) Podporo nakupu specialne mehaniza-
cije in sicer:

1. posebni vrtnarski stroji: namizne se-
jalnice, sejalnice za vrtnine, vrtnarski pre-
kopalniki in gredičarji, polagalniki folije in
tunelov in namakalnih cevi, sadilniki sadik,
stroji za medvrstno obdelavo in zaščito,
spravljalniki vrtnin, pobiralniki folije;

2. posebni stroji za uporabo na nagnje-
nih terenih:

– gorski traktorji;
– standardni traktorji za delo na kmetij-

skem zemljišču in gozdu s štirikolesnim po-
gonom in z najmanjšo močjo 40 KW. Za
štirikolesni pogon se šteje:

– zavore na vseh štirih kolesih ali

– zavore na zadnjih kolesih in zavore na
pogonski gredi sprednjega pogona ali

– samodejni vklop sprednjega pogona pri
pritisku na stopalko delovne zavore;

– transporterji z opremo za nagnjene te-
rene, cisterna za gnojevko, trosilnik gnoja,
nadgradnja za pobiranje sena;

– motorne kosilnice z nizkim težiščem;
– obračalniki in zgrabljalniki, prilagoje-

ni za nagnjene terene;

– nakladalne in transportne prikolice z
nizkim težiščem z ali brez gnane preme;

3. okoljevarstveno sprejemljivi stroji:
– za nanašanje sredstev za varstvo rast-

lin;
– kombinirani okopalniki s škropilnica-

mi;
– mulčerji.
4. v okviru strojnih krožkov:
– stroji za spravilo in sušenje žit, koru-

ze, sladkorne pese, krompirja in hmelja;
– pnevmatske sejalnice in sejalnice za

strnjeno setev (žitne sejalnice);
– stiskalnice in ovijalke za voluminozno

krmo.
Višina podpore za te namene znaša do

25% vrednosti vlaganja.
d) Podporo vlaganjem pri postavitvi no-

vih hmeljskih žičnic in investicijskemu
vzdrževanju žičnic.

Višina podpore za ta namen znaša do
15% vrednosti vlagnja.

e) Izgradnjo in obnovo objektov in na-
prav za turizem na kmetijah, ki temelji na
ponudbi lastnih kmetijskih pridelkov

Višina podpore za ta namen znaša do
15% vrednosti vlaganja.

f) Podporo vlaganjem v obnovo objek-
tov ter nakup naprav za sušenje in dodelavo
semena

Višina podpore za te namene znaša do
25% vrednosti vlaganja.

II. Pogoji
Skupna višina sredstev, namenjena pod-

poram po tem razpisu, bo določena s prora-
čunom Republike Slovenije za leto 1997.

1. Upravičenci do sredstev po tem raz-
pisu so fizične in pravne osebe, ki se uk-
varjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo
stalno prebivališče oziroma sedež v Re-
publiki Sloveniji. Če vlagatelj ni hkrati
upravičenec, mora imeti pooblastilo upra-
vičenca.

2. Upravičenec, ki je za podporo določe-
nemu vlagnju v preteklosti že pridobil sred-
stva finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane ozi-
roma sredstva, namenjena celostnemu ure-
janju podeželja in obnovi vasi, ne more za
isto vlaganje kandidirati na tem javnem raz-
pisu.

3. Upravičenci se lahko prijavijo na ta
javni razpis, če imajo že izveden nakup ali
zaključeno vlaganje v letu 1997 oziroma v
drugi polovici leta 1996 (po 1. 8. 1996).

Pri namenih, navedenih pod točkami 1,
2a, 2e in 2f, se lahko prijavijo na razpis tudi
upravičenci, ki imajo do prijave na razpis
zaključeno najmanj 40% vrednosti vlaganj
(fazna gradnja), pod pogojem, da bodo vla-
genje zaključili v letu 1988.

4. Kot priznane osnove, od katerih se
subvencionira vlaganje, se pri vseh name-
nih tega razpisa upoštevajo dejansko do-
kazljivi stroški (računi oziroma potrjene
situacije). Dejansko dokazljivi stroški se
priznavajo do orientacijske vrednosti na
enoto, ki je navedena za posamezno vrsto
vlaganja v tem razpisu. Skupna vrednost
posameznega vlaganja mora biti enaka ali
večja od najmanjše oziroma manjša ali ena-
ka največji vrednosti za posamezno vrsto
vlaganja, če je le ta določena s tem raz-
pisom.

Orientacijska vrednost na enoto:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5040 Št. 63 – 10. X. 1997

Ad.1

a) Za rejo govedi na območjih z omejnimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo:

za mlečno prirejo:

– izgradnja hlevov 720.000 SIT/stojišče

– obnova hlevov 360.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 360.000 SIT/stojišče

Le za objekte za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke:

– izgradnja 144.000 SIT/stojišče

– obnova 72.000 SIT/stojišče

za mesno prirejo:

– izgradnja hlevov 230.000 SIT/stojišče

– obnova hlevov 115.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 115.000 SIT/stojišče

Le za objekte za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke:

– izgradnja 46.000 SIT/stojišče

– obnova 23.000 SIT/stojišče

b) Za rejo drobnice na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijstvo

Za drobnico za mlečno prirejo:

– izgradnja hlevov  120.000 SIT/stojišče

– obnova hlevov  60.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme  60.000 SIT/stojišče

za drobnico za mesno prirejo:

– izgradnja hlevov  90.000 SIT/stojišče

– obnova hlevov  45.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme  45.000 SIT/stojišče

c) Za prirejo govejega mesa:

– izgradnja hlevov 230.000 SIT/stojišče

– obnova hlevov 115.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 115.000 SIT/stojišče

Le za objekte za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke:

– izgradnja 46.000 SIT/stojišče

– obnova 23.000 SIT/stojišče

č) Za vzrejo plemenskih svinj:

– izgradnja hlevov 360.000 SIT/stojišče

– obnova hlevov 180.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 180.000 SIT/stojišče

Le za objekte za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke:

– izgradnja 72.000 SIT/stojišče

– obnova 36.000 SIT/stojišče

Za pitance:

– izgradnja hlevov  90.000 SIT/stojišče

– obnova hlevov  45.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme  45.000 SIT/stojišče

Le za objekte za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke:

– izgradnja 18.000 SIT/stojišče

– obnova 9.000 SIT/stojišče

d) Za rejo plemenskih kobil, razen tistih, ki se uporabljajo v športu in rekreaciji:

– izgradnja hlevov 720.000 SIT/stojišče

– obnova hlevov 360.000 SIT/stojišče

– nakup hlevske opreme 180.000 SIT/stojišče

g) za predelavo, dodelavo sladkovodnih rib

– izgradnja objekta s potrebno opremo 200.000 SIT/tono pred. ribe

Ad. 2

b) Podpora vlagenjem v vrtnarsko pridelavo:

– izgradnja rastlinjakov (trda kritina) z opremo 12.000 SIT/m2

– izgradnja plastenjakov (mehka kritina) z opremo 9.500 SIT/m2

– izgradnja tunelov z opremo 660 SIT/m2

– adaptacija rastlinjakov (trda kritina)z opremo 3.500 SIT/m2

– adaptacija plastenjakov (mehka kritina) z opremo 2.500 SIT/m2

– adaptacija tunelov z opremo 160 SIT/m2
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Največje in najmanjše priznane vrednosti vlaganj za posamezne namene:

Namen Najmanjša vrednost Največja vrednost

– novogradnja vseh hlevov
(z opremo ali brez) 2,000.000 SIT/hlev -

– obnova vseh hlevov
(z opremo ali brez) 700.000 SIT/hlev  -

– izgradnja, nakup, obnova
objektov in naprav za
skladiščenje, predelavo
in dodelavo 1,000.000 SIT/upravičenca  -

– vrtnarska pridelava 500.000 SIT/ha  -

– zaščitne mreže proti toči 500.000 SIT/ha 1,400.000 SIT/ha

– nakup special. mehanizacije 500.000 SIT/stroj 8,000.000 SIT/stroj

– nova hmeljska žičnica 500.000 SIT/ha 4,000.000 SIT/ha

– obnova hmeljske žičnice 500.000 SIT/ha 1,500.000 SIT/ha

– objekti in naprave za
turizem na kmetijah 2,000.000 SIT/kmetijo 12,000.000 SIT/kmetijo
– objekti in naprave za
dodelavo semena 50,000.000 SIT/upravičenca  -

5. Ministrstvo lahko preveri realno vred-
nost predloženih računov oziroma resnič-
nost potrjenih situacij.

6. Posebni pogoji pri posameznih name-
nih:

– pri izgradnji hlevov (razen za kunce)
mora upravičenec zagotoviti ustrezno povr-
šino (lastno ali najeto) za porabo gnojevke
ali gnoja (govedo 3,0 GVŽ/ha, prašiči
2,5 GVŽ/ha);

– pri nakupu strojev za nanašanje sred-
stev za varstvo rastlin morajo biti iz prilože-
ne dokumentacije razvidni tehnični parame-
tri, ki dokazujejo, da je uporaba stroja oko-
ljevarstveno sprejemljiva.

– pri nakupu strojev za spravilo in suše-
nje žit, koruze, sladkorne pese, krompirja,
hmelja, pnevmatskih sejalnic in sejalnic za
strnjeno setev (žitne sejalnice) se subven-
cionira nakup le, če se bo stroj uporabljal v
okviru strojnega krožka.

– pri obnovi objektov in naprav za suše-
nje in dodelavo semena morajo biti upravi-
čenci registrirani za dodelavo kmetijskega
semena in morajo z lastno pridelavo semena
zagotoviti dodelavo za najmanj 3.000 ton
semena žit (oziroma ustrezen delež semena
krmnih rastlin).

– pri obnovi objektov in naprav za suše-
nje in dodelavo semena morajo investitorji
zagotoviti možnost spremljanja kakovosti do-
delanega semena med postopkom sušenja in
dodelave (imajo priročni laboratorij za ugo-
tavljanje kakovosti dodelanega semena).

7. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo
imeli:

– upravičenci, pri katerih je celotna vred-
nost investicije čim bolj konkurenčna (nižje
cene pri optimalni izvedbi);

– pri naložbah v živinorejski prireji bo-
do imeli prednost tisti upravičenci, ki imajo
čim manjšo obremenitev po površini
(GVŽ/ha);

– pri objektih in napravah za skladišče-
nje pridelavo in dodelavo tisti upravičenci
katerih vlaganja bodo dimenzionirane tako,
da bo njihova ekonomičnost optimalna in
kjer se objekti in oprema uporabljajo za
skladiščenje, predelavo in dodelavo pridel-
kov iz večjega zaokroženega območja;

– pri podpori vlaganjem v vrtnarsko pri-
delavo upravičenci, ki bodo pri vlaganju
uporabili ekološko sprejemljiv in varčen na-
čin ogrevanja (termalna voda, bioplin);

– pri obnovi objektov in naprav za suše-
nje in dodelavo semena upravičenci, ki z
lastno pridelavo semena pokrivajo večji de-
lež potreb Slovenije po semenu žit in krm-
nih rastlin.

8. Zahtevke za dodelitev sredstev z vse-
mi zahtevanimi prilogami je treba poslati
najkasneje do 30. 10. 1997 na naslov: Po-
slovno združenje prehrane Slovenije, Slo-
venska c. 54, Ljubljana, s pripisom: Za
razpis – Strukturne spremembe.

Prepozne in nepopolne zahtevke bo
MKGP zavrglo.

9. Upravičenci, ki jim bodo dodeljena
sredstva, bodo sklenili pogodbo o črpanju
sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

III. Vsebina zahtevka
1. Za dodelitev sredstev po tem razpisu

mora biti zahtevek vložen kot sledi:
a) Za kmetije na izpolnjenem Obrazcu

1/1997 ‘Vloga za podporo strukturnim spre-
membah pri investicijah’.

Obrazec se dobi pri Poslovnem združe-
nju prehrane Slovenije, Slovenska 54, Ljub-
ljana oziroma pri predstavnikih kmetijske
svetovalne službe Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrane.

b) Za pravne osebe v obliki
– investicijskega programa, izdelanega

po metodologiji, objavljeni v Priročniku za
izdelavo investicijskega programa (Inštitut

za ekonomiko investicij, Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana 1991);

Vsi upravičenci morajo vlogi priložiti tu-
di:

– obrazec 2 - ‘Podatki in izjave vlagate-
lja’;

– račun za izvedena dela oziroma oprav-
ljen nakup za vlaganje, na katero se nanaša
zahtevek;

– pri graditvi oziroma obnovi objektov
mora upravičenec priložiti pravnomočno
gradbeno dovoljenje oziroma odločbo o pri-
glasitvi del, če gradbeno dovoljenje ni po-
trebno;

– pri nakupu mehanizacije in pri nabavi
opreme račune, pri specialni mehanizaciji
pa tudi dokumentacijo, iz katere je razvidna
vrsta stroja in njihov namen ter vsi tehnični
podatki;

– za stroje pri katerih se subvencionira
nakup le v primeru, če se bodo uporabljali v
okviru strojnega krožka, dokazilo o članst-
vu v strojnem krožku in izjavo o tem, da se
bo stroj koristil v okviru krožka;

– pri vseh namenih, razen specialne me-
hanizacije, mora biti kot dokazilo lastništva
in površin zemljišč priložen posestni list in
zemljiško-knjižni izpisek, star manj kot 1
leto, v primeru zakupa najmanj deset letna
overjena zakupna pogodba za zemljišča ozi-
roma objekte, kjer se izvaja investicija;

– potrdilo upravne enote o razvrstitvi
kmetije v območje z omejenimi možnostmi
za kmetijstvo pri namenih 1a in 1b;

– pooblastilo, če vlagatelj ni hkrati upra-
vičenec ;

– izjavo, da bo vlagnje zaključeno v letu
1998 (pri fazni izgradnji)

– pri namenih točke 1. in točk 1/a, 2/e in
2/f s strani nadzornega organa potrjeno si-
tuacijo o zaključku dela oziroma pri fazni
izgradnji o izvedenih delih;

Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano
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Obrazec 2: 'PODATKI IN IZJAVE VLAGATELJA'

1. PODATKI O VLAGATELJU:

A.
Ime in priimek:                                                                                                                                                         

Naslov:                                                                                                                                                                     

EMŠO:                                                                                                                                                                      

Številka žiro računa:                                                                                                                                                 

ali

B.
Ime pravne osebe:                                                                                                                                                    

Sedež:                                                                                                                                                                       

ROS:                                                                                                                                                                         

Številka žiro računa:                                                                                                                                                 

Če upravičenec vloge ne vlaga sam, se spodaj navede za pooblaščenca:

Ime in priimek/ ime pravne osebe                                                                                                                            

Naslov/sedež:                                                                                                                                                           

Številka žiro računa:                                                                                                                                                 

2. IZJAVE:

a) Izjavljam:

– da jamčim za točnost podatkov;

– da je vlaganje v celoti izvršeno oziroma nakup opravljen,

– da za navedeno vlaganje še nisem prejel nikakršnih sredstev iz proračuna MKGP (velja tudi za prejeta
sredstva za regresiranje obrestne mere za najete investicijske kredite).

Podpis vlagatelja oziroma podpis odgovorne osebe:                                                                                                

b) Izjavljam, da za navedeno investicijo ni potrebno gradbeno dovoljenje.

Podpis vlagatelja oziroma podpis odgovorne osebe:                                                                                                

c) Izjavljam, da za navedeno investicijo ni potrebna odločba o priglasitvi del.

Podpis vlagatelja oziroma podpis odgovorne osebe:                                                                                                

d) V primeru vlaganja v kmečki turizem:

Izjavljam, da imam za opravljanje dejavnosti ustrezno izobrazbo oziroma, da bom opravil ustrezen tečaj
najkasneje v roku 6 mesecev po prejemu subvencije.

Podpis vlagatelja oziroma podpis odgovorne osebe:                                                                                                

e) V primeru fazne izgradnje:

Izjavljam, da bom investicijo, pri kateri uveljavljam subvencijo za fazno izgradnjo končal v letu 1988.

Podpis vlagatelja in pravne osebe                                                                                                                            

Če katera od izjav ni potrebna, se prečrta.

Datum:                                       

PODPIS VLAGATELJA:
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Ob-4254

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 najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo elektronskih
zapornih sistemov trezorskih vrat
1. Predmet razpisa je dobava in monta-

ža 13 elektronskih zapornih sistemov tre-
zorskih vrat za podružnice: Ljubljana –
2 podružnici, Kranj – 3 podružnice, Mur-
ska Sobota – 2 podružnici in Celje – 6
podružnic.

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, Tržaška
16, od 15. do 16. 10. 1997 med 11. in 15.
uro, vse pod pogojem, da predložijo poob-
lastilo in dokazilo o članstvu v Zbornici RS
za zasebno varovanje. Dvig razpisne doku-
mentacije po navedenem terminu ne bo mo-
žen.

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 29. 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 – EZS”. Za pravoča-
sno predloženo se bo štela ponudba, ki bo
investitorju predložena v zgoraj določenem
roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 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.

Ob-4255

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 najugodnejšega ponudnika za

dobavo varnostnih vsebnikov za
shranjevanje računalniških medijev
1. Predmet razpisa je dobava 6 varnost-

nih vsebnikov za shranjevanje računal-
niških medijev za podružnice Krško, Novo
mesto, Kranj, Koper, Murska Sobota in Ko-
čevje.

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, Tržaška

16, od 15. do 16. 10. 1997 med 11. in 15.
uro, vse pod pogojem, da predložijo poob-
lastilo. Dvig razpisne dokumentacije po na-
vedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 29. 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 – varnostni vsebnik”.
Za pravočasno predloženo se bo štela po-
nudba, ki bo investitorju predložena v zgo-
raj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 10.
1997 ob 11. 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.

Ob-4256

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 najugodnejšega ponudnika za

dobavo razmnoževalnega stroja
1. Predmet razpisa je dobava razmnože-

valnega stroja (hitrost 60–120 kopij/min,
uporaba papirja 50-215 g/m2, format A3 in
A4) za centralo Ljubljana, Tržaška 16.

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, Tržaška
16, od 15. do 16. 10. 1997 med 8. in 11. uro,
vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo.
Dvig razpisne dokumentacije po navedenem
terminu 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 29. 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 – razmnoževalni
stroj”. Za pravočasno predloženo se bo šte-
la ponudba, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 10.
1997 ob 8. 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-4257

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 Koglot Sergij, Trg Edvarda Kardelja I,
Nova Gorica, tel. 065/28-011, faks 21-233,
soba št. 11/I, e-mail inform. obcina-ng@eu-
net.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: strojna in program-

ska računalniška oprema po specifikaciji
iz razpisne dokumentacije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,200.000 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.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 10. 1997 do
12.15 na naslov Mestna občina Nova Gori-
ca, oddelek za občo upravo, Trg Edvarda
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/280-11 faks 21-233, soba št. 12/I,
e-mail inform.obcina-ng@eunet. si.

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 13. uri, na naslovu: Mestna občina Nova
Gorica, odpiranje vodi Zalka Jereb, Trg Ed-
varda Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/280-11, afks 21-233, steklena dvorana,
e-mail inform.obcina-ng@eunet.si.

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: Mestna občina Nova Gori-
ca, kont. oseba Vesna Susič, Trg Edvarda
Kardelja, Nova Gorica, 065/280-11, faks
21-233, soba št. 12/I, e-mail inform.obci-
na-ng@euent.si, soba št. 12/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 10. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Sergij

Koglot.
Mestna občina Nova Gorica

Ob-4258

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 Postojna, kont. oseba Ivan Po-
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deržaj, Ljubljanska 4, Postojna, tel.
067/24-401, faks 067/25-360, soba št. 4.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri prizidku in adap-
taciji Osnovne šole “Miroslav Vilhar” v
Postojni – I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
400,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 14 mesecev, začetek no-
vembra 1997 in/ali zaključek janaurja 1999.

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 11. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Postojna, prevzemnik
glavna pisarna, Ljubljanska 4, 6230 Postoj-
na, tel. 067/24-401, faks 067/25-360, soba
št. 2.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Postojna,
odpiranje vodi strokovna komisija, Trg pad-
lih borcev 5, Postojna, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Postojna, Ivan Po-
deržaj, Ljubljanska 4, Postojna, tel.
067/24-401, faks 067/25-360, soba št. 4.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 10. 1997 za 15.000 SIT.

Način plačila: potrjen virmanski nalog,
na račun št. 52200-630-61215 – Občina Po-
stojna.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: februar 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Postojna, župan.
Občina Postojna

Št. 161/97 Ob-4260

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Anton Apat, dipl. inž., gr., Koroška 37b,
Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 22.

2. Predmet javnega naročila: hidrološke
raziskave vodnega vira Prelska.

Navedba vsebine:
– izvedba hidrogeoloških raziskav ož-

jega področja vodnega vira Prelska s ci-
ljem, da se poda lokacija in način zajema
dodatnih količin pitne vode – vsaj 2 l/s,

– izvedba ustreznega objekta za zajem
dodatnih količin pitne vode,

– osnutek odloka o varstvenem pasu
obstoječega in predvidenega vodnega vi-
ra.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 11. 1997 in zaključek 30. 3. 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 30. 10. 1997 do 10. ure,
na naslov Komunalno podjetje Velenje,
prevzemnik Mira Kokot, Koroška 37b, 3320
Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

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 30. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Velenje, Koroška 37, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba št. 45.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Vele-
nje, kont. oseba Mira Kokot, Koroška 37b,
Velenje, tel. 063/856-251, faks
063/855-796, soba št. 21.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
14. in 15. oktobra 1997 od 7. do 12. ure.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Milan Ramsak ek., Koroška 3a, Velenje,
tel. 063/856-251.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Komu-

nalno podjetje Velenje, direktor Marijan Je-
dovnicki, dipl. inž. kem.

Komunalno podjetje Velenje, p.o.

Ob-4261

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
Stopar Mira, Ulica 15. maja 13, Koper, tel.
066/32-141, faks 066/38-026, soba št. 115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena in
montažna dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
in kanalizacije s čistilno napravo Lukini.

3. Orientacijska vrednost naročila:
95,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev ali 150 dni, za-
četek 20. 12. 1997 in zaključek 20. 5. 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 11. 11. 1997 do 13. ure,
na naslov Rižanski vodovod, prevzemnik
Lesjak Lilijana, Ulica 15. maja 13, 6000
Koper, tel. 066/52-141, faks 066/38-026, so-
ba 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 11. 11. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Rižanski vodovod
Koper, odpiranje vodi strokovna komisija,
Ulica 15. maja 13, Koper, tel. 066/32-141,
faks 066/38-026, soba št. 113.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rižanski vodovod, kont.
oseba Lesjak Lilijana, Ulica 15. maja 13,
Koper, tel. 066/32-141, faks 066/38-026, so-
ba št. 101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 70.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51400-601-11191 ŽR Rižanski vodovod.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Stopar Mira, Ul. 15. maja 13, Koper, tel.
066/32-141, faks 066/38-026, soba št. 115.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 25. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Stopar

Mira.
Rižanski vodovod Koper

Ob-4262

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: Glasbena šola Domžale, kont. oseba An-
ton Savnik, Ljubljanska 61, Domžale, tel.
721-419, faks 721-419.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: scenska tehnologija.
3. Orientacijska vrednost naročila in pred-

videni čas objave razpisa: 16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 45 dni, začetek 8. 11. 1997
in zaključek 22. 12. 1997.
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5. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Glasbena šola Domžale, prev-
zemnik tajništvo Glasbene šole Domžale,
Ljubljanska 61, 1230 Domžale, tel. 721-419,
faks 721-419.

6. 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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 27. 10. 1997
ob 15. uri, na naslovu: Občina Domžale,
odpiranje vodi komisija za vodenje razpi-
sov, Ljubljanska 69, Domžale, tel. 721-022,
konferenčna soba.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 11. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Glasbena šola Domžale,
kont. oseba Anton Savnik, Ljubljanska 61,
Domžale, tel. 721-419, faks 721-419.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 10. 1997.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: AG BIRO 55, d.o.o., kont. oseba Andrej
Girandon inž. gradb., Blatnica 1, Trzin –
obrtna industrijska cona, tel. 16-21-055, faks
16-21-055, III. nadstropje.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 30. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Glasbe-

na šola Domžale.
Glasbena šola Domžale

Ob-4263

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: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-92, faks
061/140-21-55, soba št. 720, e-mail Ire-
na.Bera@curs.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški, računal-

niški in potrošni material.
Dobava pisarniškega, računalniškega in

potrošnega materiala bo v carinarnice po
Sloveniji: Celje, Dravograd, Jesenice, Ko-
per, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,
Nova Gorica, Sežana in CURS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
52,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 9. ure,
na naslov: Carinska uprava RS, prevzemnik
Erika Anderlic in Racic Karmen, Šmartin-
ska 130, 1523 Ljubljana, tel. 140-10-44, int.
21-78, soba št. 709.

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 3. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba,
11. nadstropje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Carinska uprava RS, kont.
oseba Irena Bera, Barbara Gašperlin, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-92, 22-77, faks 061/140-21-55, soba
št. 720, 719, e-mail Irena.Bera@curs.si-
gov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 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: 3. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Košir.
Carinska uprava RS

Ob-4264

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: Kostak, d.d., Krško, Leskovškova cesta
2a, Krško, tel. 0608/21-244, faks
0608/22-308.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: kanalizacije Krško –
2. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

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

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov: Kostak, d.d., Krško, prevzemnik
tajništvo, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
tel. 0608/21-244, faks 0608/22-308.

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 12.30, na naslovu: Kostak, d.d., Krško,
Leskovška 2a, Krško, tel. 0608/21-244, faks
0608/22-308.

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: Savaprojekt Krško, kont.
oseba Ante Markovič, dipl. inž. gradb., CKŽ
59, Krško, tel. 0608/22-402, faks
0608/21-246.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: pred dvigom razpisne do-
kumentacije z virmanom, na račun številka:
APPNI 51600-601-10633.

Ponudba mora veljati do: 20. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ko-

stak, d.d., Krško, direktorica Silvana Mo-
zer, dipl. ek.

Kostak, komunalno stavbno
podjetje, d.d., Krško

Št. 351-3/97 Ob-4265

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Hrastnik,
kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: preureditev splošne in

zobne ambulante na Dolu pri Hrastniku
1. Naročnik del: Občina Hrastnik, Pot

Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
2. Predmet natečaja: preureditev splošne

in zobne ambulante na Dolu pri Hrastniku,
Trg borcev NOB 13 – gradbena in obrtniška
dela.

3. Predvidena vrednost: orientacijska
vrednost razpisanih del znaša 9,200.000 SIT.

4. Roki: predviden začetek del je takoj
po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, rok za
dokončanje pa je 1. 4. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena (najnižja ponudbena
cena ni nujno, da je najugodnejša),

– plačilni pogoji,
– garancija za izvedbo del,
– reference ponudnika,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik.
6. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa morajo ponudbi priložiti na-
slednje dokumente:

a) registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela ter obrazce BON 1 in
BON 2,

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki so strokovno us-

posobljeni za vodenje razpisanih del,
d) dokazilo o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
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e) predlog pogodbe,
f) odločbo za gospodarske zadeve pri-

stojnega upravnega organa ali uprave enote,
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti.

7. Ponudbo v zapečateni ovojnici z oz-
nako: »Ne odpiraj«! Ponudba za preuredi-
tve  ambulante na Dolu« morajo ponudniki,
ki želijo sodelovati na javnem natečaju do-
staviti na naslovu Občina Hrastnik, Odde-
lek za splošne zadeve, Pot V. Pavliča 5,
Hrastnik najkasneje v 10 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri
v prostorih Občine Hrastnik.

8. Razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo na sedežu
Občine  Hrastnik, ali po telefonu 0601/44-311,
0601/43-727, Zalezina Ljubomir.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 5 dni po odpiranju ponudb.

Občina Hrastnik

Ob-4266

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: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
bi mag. Jernej Hočevar in mag. Zmagomir
Kralj, Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana,
p.p., 4251, tel. 061/33-40-33, faks
061/33-40-33.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
  1. tri tovorna vozila izvedbe PICK

UP, s plastično nadgradnjo, nosilnosti 450
do 1000 kilogramov,

  2. podvozje tovornega vozila nosilno-
sti 2000 kilogramov.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:

– pod 1. točko: 6,000.000 SIT, predvide-
ni čas objave 10. 10. 1997,

– pod 2. točko: 5,000.000 SIT, predvide-
ni čas objave 10. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek
10. 10. 1997, zaključek 10. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja
cena, 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 21. 10. 1997 do 14. ure,
na naslov: Veterinarski zavod Slovenije,
prevzemnik: tajništvo, Cesta v Mestni log
47a, 1000 Ljubljana, p.p. 4251, tel.
061/33-40-33, faks 061/33-40-33.

6. Predložitev ponudbe
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 1997,
ob 10. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-

var, Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana, tel.,
faks 061/33-40-33.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 11. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Slove-
nije, kont. osebi mag. Jernej Hočevar in
mag. Zmagomir Kralj, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, tel., faks 061/33-40-33.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 do 14. ure.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Veterinarski zavod Slovenije, kontaktni
osebi mag. Hočevar, mag. Kralj, Cesta v
mestni Log 47a, Ljubljana, tel., faks
061/33-40-33.

11. Postopek izbire izvajalca:
– javni razpis za izbiro izvajalca s pred-

hodnim ugotavljanjem sposobnosti,
– zbiranje predlogov.
Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

mag. Cvetko Bunc, dr. vet. med.

Št. 1253 Ob-4267

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
bi mag. Jernej Hočevar in mag. Zmagomir
Kralj, Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana,
p.p. 4251, tel. 061/33-40-33,  faks
061/33-40-33.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. 46 kosov osebnih računalnikov Pen-

tium,
2. 36 kosov tiskalnikov “Ink-jet”,
3. 11 kosov pomnilnikov od 4 na 16

MB.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
– pod 1. točko: 6,900.000 SIT, predvide-

ni čas objave 10. 10. 1997,
– pod 2. točko: 2,000.000 SIT, predvide-

ni čas objave 10. 10. 1997,
– pod 3. točko: 130.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek
10. 10. 1997, zaključek 10. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 10. 1997 do 14. ure,
na naslov: Veterinarski zavod Slovenije,
prevzemnik: tajništvo, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, p.p., 4251, tel. 061/33-40-33,
faks 061/33-40-33.

6. Predložitev ponudb
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hoče-
var, Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana, tel.
061/33-40-33.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. 11. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Slove-
nije, kont. osebi mag. Jernej Hočevar in
mag. Zmagomir Kralj, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, tel., faks 061/33-40-33.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 do 14. ure.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo: Veteri-

narski zavod Slovenije, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, tel., faks 061/33-40-33.

11. Postopek izbire izvajalca:
– javni razpis za izbiro izvajalca s pred-

hodnim ugotavljanjem sposobnosti,
– zbiranje predlogov.
Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

mag. Cvetko Bunc dr. vet. med.

Št. 1252 Ob-4268

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Veterinarski zavod Slovenije, kont. ose-
bi mag. Jernej Hočevar in mag. Zmagomir
Kralj, Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana,
p.p. 4251, tel. 061/33-40-33, faks
061/33-40-33.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nadgradnja tovorne-

ga vozila nosilnosti 2000 kilogramov za
prevoz živalskih trupel.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 3,000.000
SIT, predvideni čas objave 10. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 10. 10. 1997, zaključek 10. 1. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju se bodo upoštevale pre-
ference za domače ponudnike v višini 15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 10. 1997 do 14. ure,
na naslov: Veterinarski zavod Slovenije,
prevzemnik: tajništvo, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, p.p., 4251, tel. 061/33-40-33,
faks 061/33-40-33.

6. Predložitev ponudbe
Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-

načene z napisom “Ponduba – Ne odpiraj –
ter z navedbo predmeta naročila.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 22. 10. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Cesta v Mesti log
47a, naročnik Veterinarski zavod Slovenije,
odpiranje vodi mag. Jernej Hočevar, Cesta
v Mestni log 47a, Ljubljana, tel., faks
061/33-40-33.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Slove-
nije, kont. oseba mag. Jernej Hočevar in
mag. Zmagomir Kralj, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, tel., faks 061/33-40-33.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 do 14. ure.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo: Veteri-

narski zavod Slovenije, kont. osebi mag.
Hočevar in mag. Kralj, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, tel. faks 061/33-40-33.

11. Postopek izbire izvajalca:
– javni razpis za izbiro izvajalca s pred-

hodnim ugotavljanjem sposobnosti,
– zbiranje predlogov.
Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

mag. Cvetko Bunc dr. vet. med.
Veterinarski zavod Slovenije

Št. II-6/83 Ob-4288

Javni razpis
za oddajo del izvedbe nadzidave nad

grabljami na CČN Koper
1. Naročnik je Komunala Koper, Ul. 15.

maja 4, Koper.
2. Dela, ki so predmet razpisa, obsegajo

ponudbo za izvedbo nadzidave nad grabljami
na Centralni čistini napravi Koper, in sicer:

– gradbena dela,
– strojnomontažna,
– elektro dela.
3. Orientacijska vrednost obravnavanih

del je 7,000.000 SIT.
4. Detajlno so dela opredeljena v projek-

tu PZI, katerega izvlečki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

5. Naročnik si pred sklenitvijo pogodbe
pridržuje pravico spremembe obsega del,
nastalih zaradi tehničnih ali finančnih raz-
logov.

6. Predviden rok za pričetek del je no-
vember 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe v skladu z raz-
pisnimi pogoji,

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– reference ponudnika za tovrstna dela,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki prevzamejo v tajništvu podjetja
Komunala Koper, Ul. 15. maja 4, Koper,

od 10. 10. 1997 do 17. 10. 1997 v času
uradnih ur, in sicer po predložitvi potrdila
o plačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakažejo na ŽR Komunale Koper, št.
51400-601-10953, z oznako objekta.

9. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe v času uradnih
ur na Komunali Koper, Ul. 15. maja 4, Ko-
per, pri Goranu Štrancarju, dipl. inž. gr., tel.
066/38-027.

10. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
najkasneje do 24. 10. 1997 do 12. ure na
naslov: Komunala Koper, Ul. 15. maja 4,
Koper.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis izvedbe nadzidave nad grablja-
mi na CČN”.

Na kuverti mora biti vidna identifikacija
ponudnika.

11. Odpiranje ponudb bo v petek, 24. 10.
1997 ob 12. uri, v sejni sobi Komunale Koper.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 15
dni od dneva odpiranja ponudb.

Komunala Koper

Ob-4289

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 okolje in prostor, urad
Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, kont. oseba Marko Prem, Du-
najska 47, Ljubljana, tel. 178-70-47, faks
178-70-64, soba št. 302, e-mail
marko.prem@mopupp.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: raziskovalno-aplika-

tivna naloga: preobrazba kulturne kraji-
ne Slovenije kot posledica strukturnih
sprememb v kmetijstvu zaradi pridruži-
tve Evropski zvezi:

– tipi kulturne krajine, ki temeljijo na
kmetijski dejavnosti,

– analiza odnosa med zgradbo krajine in
tehnologijo pridelovanja,

– razvojni trendi v kmetijstvu,
– opredelitev scenarijev razvoja kme-

tijstva, analiza sprememb v zgradbi krajine,
– vzorčni modeli preobrazbe po krajin-

skih tipih in pridelovalnih zvrsteh,
– predlog usmeritev za spodbujanje raz-

voja kmetijstva po krajinskih tipih.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 16 mesecev, začetek januar-
ja 1998 in zaključek maj 1999.

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

– vsebina in obseg dela,
– metodolgoija dela,
– kvaliteta storitve in kompletnost po-

nudbe,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.

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

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov Ministrstvo za okolje in prostor,
urad Republike Slovenije za prostorsko
planiranje, prevzemnik tajništvo urada, Du-
najska 47, Ljubljana, tel. 178-70-14, faks
178-70-10, soba št. 103.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1997
ob 13. uri na naslovu naročnikov: Mini-
strstvo za okolje in prostor, urad Republike
Slovenije za prostorsko planiranje in Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, odpiranje vodi Margarita Jančič, Dunaj-
ska 47, Ljubljana, tel. 178-70-62, faks
178-70-64, soba št. 300.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 11. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, urad Republike Slovenije za prostor-
sko planiranje, kont. oseba Marko Prem,
Dunajska 47, Ljubljana, tel. 178-70-47, faks
178-7064, soba št. 302, e-mail
marko.prem@mopupp.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 10. 1997.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev
(ponovni).

Ponudba mora veljati do: 3. 1. 1998.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ministrstvo za okolje in prostor

urad RS za prostorsko planiranje

Ob-4290

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Brda, kont. oseba Simčič Tonka,
Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233,
faks 065/42-233, soba št. 20/II.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev odvodnja-
vanja meteornih vod in sanacija poruše-
nega propusta na odseka lokalne ceste
L 5711 od odcepa z L 5710 do križišča z
R 3050d.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 4,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 dni, začetek 24. 10. 1997
in zaključek 30. 10. 1997.
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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
5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 10. 1997 do
12. ure, na naslov Občina Brda, prevzem-
nik Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/I.

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 Brda, odpiran-
je vodi Simčič Tonka, Trg 25. maja 2, Do-
brovo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, so-
ba št. 10/I.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Brda, kont. oseba
Tatjana Verderber, Trg 25. maja 2, Dobro-
vo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, soba
št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 2.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka 52000-630-7017.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Brda, Simčič Tonka, Trg 25.
maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 20/II.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 10. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Mužič Franc
Občina Brda

Ob-4291

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: ARNES, Jamova 39, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: usmerjevalniki pro-

meta
Tehnične specifikacije bodo navedene v

razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

39,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: rok dobave opreme ne

sme biti daljši od 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: zadostitev tehničnih zahtev, kvaliteta,
cena, plačilni pogoji, dobavni rok, garancija

in pogoji vzdrževanja, popusti na račun izo-
braževalne in raziskovalne dejavnosti ter
druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik. Naj-
cenejši ponudnik ni nujno tudi najugodnejši
ponudnik.

6. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na ARNES,
Jamova 39, Ljubljana, pri Nuši Gobec, soba
M103.

7. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj, po-
nudba – usmerjevalniki”, morajo prispeti na
naslov: ARNES, Jamova 39, 1000 Ljublja-
na, ali biti oddane neposredno v tajništvu
(soba C92) na istem naslovu, najkasneje do
10. novembra 1997, do 9.45.

8. Javno odpiranje ponudb bo 10. no-
vembra 1997 ob 10. uri v prostorih AR-
NESA, soba M103. Prisotni predstavniki po-
nudnikov morajo predložiti pisna pooblasti-
la za svojo navzočnsot pri odpiranju po-
nudb.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od odpriranja ponudb.

ARNES

Ob-4292

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: Univerza v Mariboru, Fakulteta za orga-
nizacijske vede Kranj, kontaktna oseba Jo-
žica Novak, Prešernova 11, Kranj, tel.
222-804, faks 064/222-424.

2. Predmet javnega naročila: čiščenje
poslovnih prostorov na Fakulteti za orga-
nizacijske vede Kranj, Kidričeva cesta
n.h., v skupni izmeri ca. 4800 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila:
600.000 SIT na mesec.

4. Izvajalec mora sprejeti v delovno raz-
merje za nedoločen čas tri delavke.

5. Rok začetka in dokončanja del: pred-
vidoma 1. 12. 1997 do 31. 12. 2000.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji, preglednost in celovitost ponudb,
kompleksnost ponudbe, kakovost, cena,
stalnost cene, reference, opcija ponudbe,
druge posebne ugodnosti. Upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do 3. 11. 1997 do 12. ure, na naslov
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organi-
zacijske vede Kranj, Prešernova ulica 11,
4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
čiščenje” in številko objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS in točnim naslovom
ponudnika.

7. Javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Univerza v Maribo-
ru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
odpiranje vodi Jožica Novak, Prešernova 11,
Kranj.

8. Rok o obvestilu izida javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa najkasneje do 20. 11. 1997.
9. Kraj, čas, kjer se dvigne razpisna do-

kumentacija: Univerza v Mariboru, Fakul-
teta za organizacijske vede Kranj, Prešerno-
va ulica 11, Kranj.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 12. do 14. ure, na Fa-
kulteti za organizacijske vede do 20. 10.
1997 na podlagi predložitve dokazila o pla-
čilu 3.000 SIT.

Način plačila: po položnici, z navedbo:
“za razpisno dokumentacijo – čiščenje” na
žiro račun naročnika št. 51500-609-9165.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu naročnika na podlagi pisne zahteve, po-
slane po pošti ali po faksu do 24. 10. 1997 –
pisna pojasnila glede razpisne dokumenta-
cije bodo posredovana najkasneje do 28. 10.
1997.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: ob vselitvi v objekt.
Ime in podpis naročnika objave: Univer-

za v Mariboru, Fakulteta za organizacijske
vede Kranj, dekan prof. dr. Jože Florjančič,
Prešernova ulica 11, Kranj.

Univerza v Mariboru

Ob-4293

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 Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221, soba št. 411.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kri-
žišča in avtobusnega postajališča pri Os-
novni šoli Jurij Dalmatin Krško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca od podpisa po-
godbe.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 28. 10. 1997 do 10. ure,
na naslov Občina Krško, prevzemnik Matjaž
Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 411.

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 10.30 na naslovu: Občina Krško, odpira-
nje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba “E”.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
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mentacijo: Občina Krško, kont. oseba Mat-
jaž Pirc, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 411.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 10. 1997 za 5.000 SIT, na račun
številka: 51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Glinšek – načelnik oddelka za gospodarsko
infrastrukturo.

Občina Krško

Ob-4294

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Branko Koprčina, inž., Strma
ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za dobavo soli za posipava-
nje cest.

3. Orientacijska vrednost naročila
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 11. 1997 in/ali zaključek 15. 3. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 30. 10. 1997 do 11. ure,
na naslov Nigrad, Javno komunalno podjet-
je, d.d., prevzemnik Bračko Marija, Strma
ulica 8, 2000 Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515, soba št. 3/II.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komu-
nalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slavko
Bunderla, dipl. inž., Strma ul. 8, Maribor,
tel. 062/225-351, faks 062/225-515, soba št.
26/I.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Nigrad, Javno komunalno podjet-
je, d.d., kontaktna oseba Majda Dolenc, Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 10. 1997 za 10.000 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Branko Koprčina, inž., Strma
ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

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

Ob-4295

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 Vuzenica, kont. oseba Miran
Kus, župan, Mladinska 1, Vuzenica, tel.
0602/64-110, faks 0602/64-022.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje prevoza os-

novnošolskih otrok za OŠ Vuzenica v letu
1998:

a) ponudniki morajo dnevno prepeljati v
šolo in nazaj šolo obvezne otroke, in sicer
vse leto, razen julija in avgusta na nasled-
njih relacijah: Vuzenica–Primož/Pohorje,
Vuzenica–Dravče, Vuzenica–Sv. Vid in Vu-
zenica–Gortina,

b) podrobnejše podatke ponudniki dobi-
jo na Občini Vuzenica,

c) naročnik si pridržuje pravice do spre-
memb relacij in voznega reda,

d) prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pri-
stojnega organa za prevoz oseb.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: začetek 1. 1. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 8. ure,
na naslov Občina Vuzenica, prevzemnik taj-
ništvo Občine Vuzenica, Mladinska 1, 2367
Vuzenica, tel. 0602/64-110, faks
0602/64-022.

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; za šolske prevoze v letu 1998.

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 11. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Občina Vuzenica, Mla-
dinska 1, Vuzenica.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vuzenica, kont. ose-

ba tajništvo, Mladinska 1, Vuzenica, tel.
0602/64-110.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 11. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: na Občini Vuzenica ozi-
roma na račun številka:
51860-840-141-62233 – drugi prihodki za
komunalno dejavnosti Občine Vuzenica.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Vuzenica.
Občina Vuzenica

Ob-4296

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: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., kont.
oseba Niko Kurent, dipl. inž., CPB 18, Bre-
stanica, tel. 0608/71-100 (int. 130), faks
0608/22-262.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta za

pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
za postavitev dveh plinskih turbin
(2 × 114 MW).

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 75 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 ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 18. 11. 1997 do
12. ure, na naslov Termoelektrarna Bresta-
nica, d.o.o., prevzemnik tajništvo, CPB 18,
8280 Brestanica, tel. 0608/22-261, faks
0608/22-262.

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 18. 10. 1997
ob 12.05, na naslovu: Termoelektrarna Bre-
stanica, odpiranje vodi Gorazd Pozvek, dipl.
jur., CPB 18, Brestanica, tel. 0608/22-261,
faks 0608/22-262, sejna soba 1.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Brestani-
ca, d.o.o., kont. oseba Niko Kurent, dipl.
inž., CPB 18, Brestanica, tel. 0608/71-100
(int. 130), faks 0608/22-262.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 10. 1997 za 50.000 SIT.

Način plačila: na žiro računu ševilka:
51600-601-10014.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 30. 6. 1998.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Drago Fabijan.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,

Brestanica

Št. 37/97-1 Ob-4301

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo prostorskih izvedbenih aktov za
naselje Puconci

1. Investitor: Občina Puconci in KS Pu-
conci, Puconci 80, Puconci, tel./faks:
069/45-548.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za izdelavo prostorskih iz-
vedbenih aktov za naselje Puconci, ki je
hkrati tudi občinsko središče. Obseg nalo-
ge, ki jo ponudniki morajo nuditi, je nasled-
nji:

2.1. V skladu z določili zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Ur.
l. SRS, št. 18/84, Ur. l. RS, št. 71/93) valori-
zirati dosedanje prostorske akte občine -
predvsem pa usklajenost načrtovanih pose-
gov v prostor ter zakonske rešitve naselja
Puconci v dolgoročnih in srednjeročnih ak-
tih Občine Murska Sobota.

2.2. Predlog potrebnih ukrepov na tem
nivoju za nadaljnjo pripravo planskih doku-
mentov.

2.3. Priprava in strokovna pomoč pri
sprejemu prostorskih izvedbenih načrtov za
naselje Puconci:

– coningi pozidave in namembnost,
– prometna zasnova,
– komunalna oprema,
– rešitve na kritičnih območjih poveza-

nih z železniško progo,
– določitve območij, ki se bodo urejala z

zazidalnimi načrti.
2.4. Izdelava zazidalnih načrtov za iz-

brana območja – po predlogu ponudnika.
2.5. Vsa strokovna opravila pri postop-

kih sprejemanja (teh dokumentov oziroma
aktov).

2.6. Predlog za izdelavo izvedbenih na-
črtov za komunalno opremo (ceste, odvod-
njavanje, kanalizacija, voda, elektrika, tele-
fon, CATV, plin) v cestah, ki jih predlaga
ponudnik z istočasnim PGD, PZI načrtom
cest.

3. Ponudbo, ki mora vsebovati:
3.1. točen opis ponudnika del po fazah

in vsebino vsake faze,
3.2. ceno izvedbe vsake posamezne faze,
3.3. rok izvedbe vsake posamezne faze,
3.4. način plačila,
3.5. ponudnikove zahteve do naročnika,
3.6. reference predvidenega nosilca na-

loge.
4. Predvidena vrednost izdelanih prostor-

sko-izvedbenih aktov oziroma dokumenta-
cije naj ne presega 12,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena, način plačila
in fiksnost cen, reference pri izvajanju to-
vrstnih del, strokovna usposobljenost po-
nudnika in priložena potrdila o izpolnjeva-

nju pogojev za opravljanje tovrstne dejav-
nosti, popolnost ponudbe, rok izvedbe in
druge ugodnosti.

Investitor pripominja, da ni nujno, da je
najcenejša ponudba tudi najugodnejša po-
nudba.

6. Ponudniki posredujejo pisne ponudbe
v zaprti kuverti najpozneje 17. dne od dne-
va objave tega razpisa v Ur. l. RS v zaprti
kuverti z napisom “Ponudba urbanizem -
Ne odpiraj” do 12. ure na naslov: Občina
Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci.

Prepozno prispele ponudbe bodo neod-
prte vrnjene ponudnikom.

7. Ponudbe morajo vsebovati vse ele-
mente v skladu z 12. členom odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) in odredbe o obvezni vsebini razpi-
sne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS,
št. 33/97). Poleg registracije naj ponudniki
predložijo tudi odločbo upravne enote.

8. Javno odpiranje ponudb bo 3. dne od
zadnjega dne za posredovanje ponudb na
sedežu Občine Puconci s pričetkom ob
12. uri.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico oddati
naročilo najugodnejšemu ponudniku in si
tudi pridržuje pravico, da v primeru odstopa
izbranega najugodnejšega ponudnika ali ob
neizpolnjevanju ponudnikovih pogodbenih
obveznosti, takoj prekine pogodbo in pova-
bi k podpisu pogodbe za izdelavo prostor-
skih izvedbenih aktov za naselje Puconci
drugega najugodnejšega ponudnika po tem
javnem razpisu.

11. Dokumentacija se lahko dvigne na
sedežu Občine Puconci proti plačilu 15.000
SIT in ob predhodni najavi po telefonu
069 45 548.

Kontaktni osebi za morebitne dodatne
informacije ponudnikom sta:

– Ludvik Novak – župan Občine Pucon-
ci, tel.: 069/45-548 in

– Jože Časar – predstavnik KS Puconci,
tel.: 069/32-610, oziroma 069/45-047.

Občina Puconci

Št. 476/97 Ob-4308

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Beltinci, Občinska
uprava, Mladinska ul. 2, Beltinci, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Beltinci, Mladin-
ska 2, Beltinci, tel. 069/42-264, faks
069/42-943.

2. Predmet  javnega  naročila:  izdelava
projektne dokumentacije PGD in PZI za
novo centralno vodovodno črpališče
Hraščica, primarni vodovod od črpališča
Hraščica do Beltincev, primarni vodovod
Ižakovci-Dokležovje (z opcijo: do Bakov-
cev) in novi vodohram v Občini Beltinci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka del je v mese-
cu novembru 1997 in dokončanje del v
60 dneh po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovnost ponudnika z referencami,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v

20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS. Ponudbe morajo prispeti najpoz-
neje zadnji dan tega roka, do 12. ure, na
naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci. Ponudba mora biti v skladu z
razpisno dokumentacijo in zakonsko pred-
pisanim postopkom. Možna je tudi delna
ponudba samo za določen, vendar zaokro-
žen, sklop del.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj -
ponudba - Črpališče - Vodovod”.

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 14. uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul.
2, Beltinci, v pisarni tajnika občinske upra-
ve. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v zakonitem roku.

9. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo razpisanih del vsak delovni dan med
9. in 12. uro na Občini Beltinci, Mladinska
ul. 2, po predhodni najavi. Potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe po-
sreduje Stanislav Sraka, dipl. org. (tel.
069/42-264).

10. Investitor si pridržuje pravico, spre-
meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

11. Ime podpisnika objave: Jožef Kavaš,
župan.

Občina Beltinci

Št. 110-1/97 Ob-4309A

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: razcep Razdrto; obnova
magistralne ceste M10-5 z ureditvijo
pločnikov in avtobusnih postajališč
Orientacijska vrednost del znaša

40,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok dokončanja del pa 60 delovnih dni
po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 10.000 SIT, na ŽR
Družbe za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 15. 10.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne in-
formacije vam posreduje Oto Rubinič, dipl.
inž. (tel. 178-83-31).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 11. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
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označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Razcep
Razdrto; obnova magistralne ceste M10-5 z
ureditvijo pločnikov in avtobusnih postaja-
lišč.” Na zunanji kuverti mora biti naslov
ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 11. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-4309B

Na podlagi prvega in drugega odstavka 18.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in v skladu s programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do
leta 1999, Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: ureditev lokalne ceste

Razdrto–Kamnolom
Orientacijska vrednost del znaša

25,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok dokončanja del pa 60 delovnih dni
po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 10.000 SIT, na ŽR
Družbe za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 15. 10.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne in-
formacije vam posreduje Oto Rubinič, dipl.
inž. (tel. 178-83-31).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 11. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Uredi-
tev lokalne ceste Razdrto–Kamnolom.” Na
zunanji kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 11. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-4309C

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba protihrupnih

ukrepov na območju naselja Vižmarje
ob AC Kranj–Šentvid

Orientacijska vrednost del znaša
48,000.000 SIT.

Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-
be, rok dokončanja del pa 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 20.000 SIT, na ŽR
Družbe za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 15. 10.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne in-
formacije vam posreduje Slavko Žličar, dipl.
inž. (tel. 485-076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 11. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izved-
ba protihrupnih ukrepov na območju nase-
lja Vižmarje ob AC Kranj–Šentvid.” Na zu-
nanji kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 585 Ob-4329

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena 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: Kmetijski zavod Ljubljana, Miklošičeva
4/II, Ljubljana, tel. 219-387, faks 219-432.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dva osebna vozila Clio

Confort (1,4, 55 KW, 5 vrat, rdeče barve)
z dodatno opremo: klima naprava, varnostna
blazina za sovoznika, radiokasetofon.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,400.000 SIT.

4. Dobavni rok: konec novembra 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: reference, cena, prevzem v račun dveh
rabljenih osebnih vozil R-4, letnik 1991,
prevoženih 85.000 km oziroma 115.000 km.
V navedeni orientacijski ceni ni upoštevana
vrednost rabljenih vozil.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe: najpozneje 15 dni po objavi
javnega razpisa na naslov Kmetijski zavod
Ljubljana, Miklošičeva 4/II, 1000 Ljublja-
na, v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za
nakup osebnega vozila – Ne odpiraj”.

7. Odpiranje ponudb bo v torek, 28. 10.
1997 ob 12. uri na upravi Kmetijskega za-
voda Ljubljana, Miklošičeva 4/II, Ljublja-
na, soba 62.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje do 7. 11. 1997.

9. Ponudniki lahko dobijo podatke o rab-
ljenih vozilih, kjer se lahko dogovorijo tudi
za morebitni ogled, v tajništvu Kmetijskega
zavoda Ljubljana, Miklošičeva 4/II, Ljub-
ljana, tel. 219-387, 125-43-25, faks 219-432,
vsak dan v času trajanja javnega razpisa.

Kmetijski zavod Ljubljana

Št. 044-06/93-2/10 Ob-4330

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: Državni zbor RS, Matjaž Vovk, Šubiče-
va 4, Ljubljana, tel. 061/1761-157, faks
061/125-50-77, soba št. 235/T5/K.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup dveh repre-

zentančnih avtomobilov za potrebe DZ
RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

A) 1 reprezentančni osebni avtomobil
(od 2500 do 3000 ccm);

– orientacijska vrednost 8,5 mio SIT;
B) 1 reprezentančni osebni avtomobil

(nad 3000 ccm);
– orientacijska vrednost 11 mio SIT.
Skupaj: 19,5 mio SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila: 19,5

mio SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
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
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov: Državni zbor RS, Komisija za raz-
pis (avtomobila), prevzemnik Matjaž Vovk,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, tel. 061/1761-157,
faks 061/125-50-77, soba št. 235/T5/K.

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 4. 11. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Državni zbor RS,
odpiranje vodi Andrej Bavčar, predsednik
komisije za razpis, Šubičeva 4, Ljubljana,
garaže, tel. 061/1761-375, faks
061/125-81-60.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Državni zbor RS, Komisija
za razpis (avtomobila), kont. oseba Matjaž
Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana, tel.
061/1761-157, faks 061/125-50-77, soba št.
235/T5/K.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 10. 1997 (med 10. in 12. uro).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Državni zbor RS, kont. oseba Andrej
Bavčar, predsednik komisije za razpis, Šu-
bičeva 4, Ljubljana, garaže, tel.
061/1761-375, faks 061/125-81-60.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Jožica

Velišček, dipl. jur. generalna sekretarka.
Državni zbor Republike Slovenije
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Ob-4331

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 Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kontaktna oseba Vida
Stanovnik, vodja naročila, Adamič Lundro-
vo n. 2, soba 255/II, Ljubljana, tel.
13-33-269 in faks 318-350.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup terenskega in

kombi vozila za potrebe oddelka za zašči-
to in reševanje MOI.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 11,000.000
SIT, objava v petek 10. 10. 1997.

4. Dobavni rok: januar 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 28. 10. 1997 do 12.45 na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dani Klarič, Adamič Lundrovo n. 2, 1000
Ljubljana, soba št. 255/II, tel. 13-33-269,
faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Nakup vozil – OZR”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1997
ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljub-
ljana, pred sobo št. 143 v I. nadstropju, od-
piranje vodi Robert Kus.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v zakon-
skem roku.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kontaktna oseba Dani Kla-
rič, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 14. 10. do 17. 10. 1997 s fotokopijo
potrdila o plačilu 3.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana št.
50100-637-813003, s pripisom: razpisna do-
kumentacija za nakup vozil – OZR.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
bodo zainteresirani ponudniki dobili pri Bo-
janu Primcu na oddelku za zaščito in reše-
vanje, Linhartova 13, Ljubljana, tel. 321-187
od 20. 10. 1997 do vključno 22. 10. 1997
med 9. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Opcija ponudbe je 80 dni.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila je v zakonskem roku.

Št. 840 Ob-4332

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 Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kontaktna oseba Vida
Stanovnik, vodja naročila, Adamič Lundro-
vo n. 2, soba 255/II, Ljubljana, tel.
13-33-269 in faks 318-350.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela in oprema.

Navedba vsebine: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del ter
opreme pri obnovi šolskega dispanzerja
in ostalih pomožnih kletnih prostorov,
ZD  Vič-Rudnik,  Rakovniška  4,  Ljub-
ljana.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 40,000.000
SIT, objava v petek 10. 10. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del: december
1997, končanje del: april 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: merila so navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 10. 11. 1997 do 12.45 na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Alenka Petkovšek, Adamič Lundrovo n. 2,
1000 Ljubljana, soba št. 255/II, tel.
13-33-269, faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
ZD Vič Rudnik – obnova šolskega dispan-
zerja”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 1997
ob 13.30 v prostorih Mestne občine Ljublja-
na, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, pred sobo št. 143 v I. nadstropju.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v 7 dneh po
podpisu sklepa.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kontaktna oseba Alenka Pet-
kovšek, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljub-
ljana, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 14. 10. do 17. 10. 1997 med 9. in 12. uro
s fotokopijo potrdila o plačilu 5.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana št.
50100-637-813003, s pripisom: razpisna do-
kumentacija za ZD Vič-Rudnik.

10. Ostali podatki: Informativni sestanek
bo v torek, 21. 10. 1997 ob 10. uri na ZD
Vič-Rudnik, Rakovniška ulica 4, Ljubljana
v sejni sobi.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Opcija ponudbe je 60 dni.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila je v zakonskem roku.

Mestna občina Ljubljana

Št. 840 Ob-4333

Javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo cest na

področju Občine Ig
1. Naročnik del je Občina Ig, Ig 72, Ig.
2. Predmet razpisa je obnova krajevnih

cest:
a) Kremenica–Želimlje (do občinske me-

je), 1.100 m,
b) Škrilje–Golo, 300 m,
c) Staje–Kot, 600 m,
d) Podkraj–Lipe (občinska meja), 1.500 m,
e) Kremenica–Draga, 650 m,
f) Cesta v Strahomerju mimo cerkve,

250 m.
3. Obseg in vrsta dela:
a) priprava spodnejga ustroja tamponske

ceste,
b) asfaltiranje ceste.
4. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
razpisnimi pogoji od dneva objave razpisa
dalje, vsak delovni dani od 8. do 12. ure v
prostorih Občine Ig, Ig 72, tel.
061/662-229. Razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo na podlagi pred-
hodne predložitve dokazila o vplačilu
16.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih po-
nudniki nakažejo na žiro račun št.
50101-630-810160 Občina Ig.

5. Predvideni rok izvedbe del: 1 mesec
po podpisu pogodbe.

6. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-
rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo, ki mora vsebovati:

– podpisane  in  žigosane  razpisne  po-
goje,

– ponudbo izdelano na žigosanem popi-
su del,

– dokazilo o registraciji,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave.
7. Rok in način oddaje ponudbe: ponud-

be sprejemamo v tajništvu Občine Ig, Ig 72,
1292 Ig, najkasneje 15. dan po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure. Ponudbe mo-
rajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
“Obnova cest na področju Občine Ig – Ne
odpiraj – Ponudba”.

8. Odpiranje ponudb bo isti dan, ob 15.
uri v prostorih Občine Ig. Prisotni predstav-
niki ponudnikov morajo komisiji predložiti
pisna pooblastila za njihovo navzočnost pri
odpiranju ponudb.

9. Detajlni  pogoji  in  navodila  za
ponudbo:

a) pogoji za veljavnost ponudbe je izka-
zana opravilna sposobnost ponudnika za iz-
vajanje tovrstnih del (ustrezna odločba v
smislu 4. člena zakona o gospodarskih služ-
bah),

b) ponudbena cena mora biti formirana
s ponudbenim predračunom na popisu raz-
pisne dokumentacije s fiksnimi cenami za
enoto,

c) garancijski rok za kvaliteto del je naj-
manj 3 leta.
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V ponudbenem dopisu navedite vse pri-
pombe ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe.

Vsa ostala določila bodo obravnavana s
pogodbo z izbranim izvajalcem v smislu
uzanc za tovrstna dela.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe, ponudniki dobijo na sedežu obči-
ne oziroma tel. 061/662-229, Janez Jenko.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Št. 839 Ob-4334

Javni razpis
za sanacijo poškodb na lokalnih cestah v

Občini Ig
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Ig.
2. Predmet razpisa: navoz gramoza, kr-

panje udarnih jam na asfaltnih površinah in
ureditev tamponskih bankin na lokalnih ce-
stah L 4815 Ig–Gornji Ig, L 4810 Tomišelj–
Strahomer.

3. Orientacijska vrednost: 6,100.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 1 mesec po podpisu po-

godbe.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji, usposobljenost ponudnika. In-
vestitor ni dolžan smatrati najcenejšega po-
nudnika za najugodnejšega.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo, ki mora vsebovati:

– podpisane in žigosane razpisne po-
goje,

– ponudbo izdelano na žigosanem popi-
su del,

– dokazilo o registraciji,
– vrednost del,
– fiksnost cen,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave.
2. Naročnik si pridržuje pravico do izbi-

re različnih izvajalcev za posamezne vrste
del in z njimi sklenjene ločene pogodbe.
Naročnik si pridržuje pravico do zmanjša-
nja obsega razpisnih del.

3. Ponudbe z oznako “Sanacija poškodb
na lokalnih cesta” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Obči-
na Ig, Ig 72, 1292 Ig do 12. ure. Odpiranje
ponudb bo isti dan ob 15. uri v prostorih
Občine Ig.

Razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo od dne-
va objave v Uradnem listu RS, na sedežu
Občine Ig, med 8. in 12. uro na podlagi
predhodne predložitve dokazila o vplačilu
6.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih po-
nudniki nakažejo na žiro račun št.
50101-630-810160 Občina Ig ali po telefo-
nu št. 061/662-229 Janez Jenko.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Ig

Ob-4335

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 najugodnejšega ponudnika za
izvedbo gradbenih in obrtniških del za

prenovo poslovnih prostorov
1. Predmet razpisa je izvedba gradbenih

in obrtniških del za prenovo poslovnih pro-
storov ekspoziture Ljubljana 4, Šiška, Cesta
v Kleče 4.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v no-
vembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v Agenciji Republike Slo-
venije za plačilni promet, podružnici Ljub-
ljana, Dunajska 50 (sejna soba) dne 16. 10.
1997 med 8. in 12. uro ter se hkrati dogo-
vorijo za ogled objekta, vse pod pogojem,
da predložijo pooblastilo. Dvig razpisne
dokumentacije po navedenem terminu ne
bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 10. 11. 1997
do 15. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50. Ponudbe morajo biti
v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – Šiška”. Za pravoča-
sno predloženo se bo štela ponudba, ki bo
investitorju predložena v zgoraj določenem
roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 11. 11.
1997 ob 12. 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.

Ob-4336

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 najugodnejšega ponudnika za

izvedbo prenove sanitarij
1. Predmet razpisa je izvedba prenove

sanitarij v poslovnem objektu ekspoziture
Jesenice, Cesta M. Tita 20.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v no-
vembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnici Kranj, Slo-
venski trg 2 do 16. 10. 1997 med 8. in 12.
uro ter se hkrati dogovorijo za ogled objek-
ta, vse pod pogojem, da predložijo poobla-
stilo. Dvig razpisne dokumentacije po na-
vedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 29. 10. 1997
do 14. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Kranj, Slovenski trg 2. Ponudbe morajo biti
v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – sanitarije”. Za pra-
vočasno predloženo se bo štela ponudba, ki
bo investitorju predložena v zgoraj določe-
nem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 10.
1997 ob 9. uri v sobi št. 21, 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-4337

Javni zavod Zdravstveni dom Vrhnika,
Ulica 6. maja 11, objavlja na podlagi odred-
be o postopkih za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
RTG aparata z avtomatsko temnico
1. Naročnik je javni zavod ZD Vrhnika,

Ulica 6. maja 11, Vrhnika.
2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za

dobavo RTG aparata za slikanje prsnih or-
ganov in avtomatske temnice, RTG aparat
mora ustrezati naslednjim karakteristikam:

a) moč generatorja najmanj kV,
b) napetost 125 kV,
c) plavajoča Bucky miza,
d) zidni Bucky stativ, nastavljiv po viši-

ni,
e) srebrni stativ z RTG cevjo, z rotirajo-

čo anodo in globinsko zaslonko,
f) avtomatsko ekspozijo.
3. Rok dobave: do konca novembra

1997.
4. Orientacijska vrednost: 10,000.000

SIT.
5. Ponudniki si lahko ogledajo prostore

v ponedeljek in četrtek od 12. do 13. ure
oziroma v dogovoru s tajništvom, tel.
061/754-160.

6. Ponudbi je potrebno priložiti:
– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od 3 mesecev,

– reference,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisa tudi po preteku

garancije ter seznam pooblaščenih servisov,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– dobavni rok,
– vzorec pogodbe.
7. Merila za izbiro so:
– primernost aparata za navedene zahte-

ve (izpolnjene tehnične zahteve, možnost
montaže v obstoječe prostore s čim manjši-
mi adaptacijskimi deli),

– cena fiksnost cene in plačilni pogoji,
vključno z montažo,

– dobavni rok,
– garancijski roki in servisiranje,
– reference in druge ugodnosti ponud-

nika.
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8. Investitor po tem razpisu ni zavezan k
izbiri med prispelimi ponudbami.

9. Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši ponudnik.

10. Rok za oddajo ponudb je 25. 10.
1997. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki
je potrebno poslati v zaprtih kuvertah na
naslov Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6.
maja 11, 1360 Vrhnika, z oznako “Ponudba
za razpis za RTG aparat”.

11. Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

12. Odpiranje ponudb bo 28. 10. 1997
ob 13. uri v sejni sobi ZD Vrhnika, Ulica 6.
maja 11, Vrhnika.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

13. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveš-
čeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Ob-4338

Javni zavod Zdravstveni dom Vrhnika,
Ulica 6. maja 11, objavlja na podlagi odred-
be o postopkih za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za nabavo službenih vozil za patronažno

službo
1. Naročnik je javni zavod ZD Vrhnika,

Ulica 6. maja 11, Vrhnika.
2. Predmet razpisa sta dve vozili s pro-

stornino motorja približno 1100 cm3, močjo
motorja do 40 kW, s pogonom na vsa štiri
kolesa, bele barve.

3. Orientacijska vrednost: za vsak avto-
mobil je 1,700.000 SIT. Ponujeno vozilo
mora zadoščati tehničnim pogojem varno-
sti, imeti predpisane ateste, zagotovljen
servis  in  rezervne  dele  ter  obvezno
opremo.

4. Ponudniki, ki se bodo udeležili razpi-
sa, morajo ponudbi priložiti naslednje po-
datke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od 3 mesecev,

– reference,
– garancijski rok,
– zagotavljanje  servisa  tudi  po  prete-

ku garancije ter seznam pooblaščenih ser-
visov,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-
ni presoji,

– dobavni rok,
– vzorec pogodbe.
5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta vozila,
– cena, fiksnost cene in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski roki in servisiranje,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev ter pri nabavi rezervnih delov,
– reference in druge ugodnosti ponud-

nika.
6. Najcenejši ponudnik ni nujno tudi na-

jugodnejši ponudnik.
7. Rok za oddajo ponudb je 25. 10. 1997.

Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je po-
trebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov
Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6. maja 11,

1360 Vrhnika, z oznako “Ponudba za naba-
vo vozil za patronažno službo”.

8. Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

9. Odpiranje ponudb bo 28. 10. 1997 ob
12. uri v sejni sobi ZD Vrhnika, Ulica
6. maja 11, Vrhnika.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

10. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveš-
čeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Ob-4339

Javni zavod Zdravstveni dom Vrhnika,
Ulica 6. maja 11, objavlja na podlagi odred-
be o postopkih za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo zobozdravstvenega aparata
1. Naročnik je javni zavod ZD Vrhnika,

Ulica 6. maja 11, Vrhnika.
2. Predmet razpisa je zobozdravstveni

aparat s štirimi biči.
3. Rok dobave: do konca novembra

1997.
4. Orientacijska vrednost: 2,500.000 SIT.
5. Ponudniki, ki se bodo udeležili razpi-

sa, morajo ponudbi priložiti naslednje po-
datke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od 3 mesecev,

– reference,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisa tudi po preteku

garancije ter seznam pooblaščenih servisov,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– dobavni rok,
– vzorec pogodbe.
6. Merila za izbiro so:
– kvaliteta aparata,
– cena, fiksnost cene in plačilni pogoji,

vključno z montažo,
– dobavni rok,
– garancijski roki in servisiranje,
– reference in druge ugodnosti ponudni-

ka.
7. Najcenejši ponudnik ni nujno tudi

najugodnejši ponudnik.
8. Rok za oddajo ponudb je 25. 10. 1997.

Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je po-
trebno poslati v zaprtih kuvertah na naslov
Zdravstveni dom Vrhnika, Ulica 6. maja 11,
1360 Vrhnika, z oznako “Ponudba za zo-
bozdravstveni aparat”.

9. Investitor nepopolnih ponudb ne bo
obravnaval.

10. Odpiranje ponudb bo 28. 10. 1997
ob 11. uri v sejni sobi ZD Vrhnika, Ulica 6.
maja 11, Vrhnika.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

11. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveš-
čeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Zdravstveni dom Vrhnika

Št. 747/97 Ob-4340

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: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Jana Bole, dipl. inž., Zaloška cesta 2, Ljub-
ljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje strokov-

nega nadzora nad izvajanjem gradbe-
no-obrtniških del ter instalacijskih del z
vgradno opremo. Investicija obsega grad-
njo objekta Tehničnih služb Kliničnega
centra.

Kraj izpolnitve/Lokacija Pletenine, Za-
loška 14, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 15 mesecev.
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
5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov KC Tehnično vzdrževalna
služba Klinični center Ljubljana, prevzem-
nik tajništvo Tehnično vzdrževalne službe
KC, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, tel.
061/312-253, faks 061/13-22-190.

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
ob 13. uri, na naslovu: Klinični center Ljub-
ljana, odpiranje vodi Barbara Jurca, dipl.
ek., Zaloška 7, Ljubljana, seminar II, glavna
stavba KC, Ljubljana.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni 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: KC Tehnično vzdrževalna
služba, kont. oseba Jana Bole, dipl. inž.,
Zaloška 7, Ljubljana, tel. 061/312-253, faks
061/13-22-190.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: gene-

ralni direktor Kliničnega centra Ljubljana,
prof. dr. Primož Rode, dr. med.
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Št. 748/97 Ob-4341

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: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Jana Bole, dipl. inž., Zaloška cesta 2, Ljub-
ljana, tel. 061/311-634, faks 061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje strokov-

nega nadzora nad izvajanjem gradbe-
no-obrtniških ter instalacijskih del z
vgradno opremo. Investicija obsega rekon-
strukcijo ter dogradnjo očesne klinike.

Kraj izpolnitve/ “Bivša” Vojna bolnica,
Grablovičeva ul., Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,850.000 SIT.

4. Dobavni rok: 18 mesecev.
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
5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 27. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov KC Tehnično vzdrževalna
služba Klinični center Ljubljana, prevzem-
nik tajništvo Tehnično vzdrževalne službe
KC, Zaloška 7, 1000 Ljubljana, tel.
061/312-253, faks 061/13-22-190.

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
ob 14. uri, na naslovu: Klinični center Ljub-
ljana, odpiranje vodi Barbara Jurca, dipl.
ek., Zaloška 7, Ljubljana, seminar II, glavna
stavba KC.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni 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: KC Tehnično vzdrževalna
služba, kont. oseba Jana Bole, dipl. inž.,
Zaloška 7, Ljubljana, tel. 061/312-253, faks
061/13-22-190.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra, Bohoričeva 28, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 11. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: gene-

ralni direktor Kliničnega centra Ljubljana,
prof. dr. Primož Rode, dr. med.

Klinični center Ljubljana

Št. 04-123/97 Ob-4342

Občina Črna na Koroškem, Center 101,
Črna na Koroškem, na podlagi 19. člena
zakona o javnih naročilih (ZJN, Ur. l. RS,
št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijska dela na

lokalni cesti (LC 6506), odsek
“Burjakove peči”

1. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
sanacijska dela na lokalni cesti (LC 6506),
odsek “Burjakove peči”.

2. Naročnik: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
objave v Uradnem listu RS dalje, vsak de-
lovni dan na sedežu občine. Projekt za iz-
vedbo je na vpogled na sedežu občine. In-
formacije lahko dobite na tel. 0602/38-106,
kontaktna oseba je Franc Predikaka.

4. Obseg in vrsta del: gradbena dela.
5. Orientacijska vrednost del: 11,000.000

SIT.
6. Rok pričetka del je predvidoma 3. 11.

1997.
7. Rok za dokončanje del: 30. 11. 1997.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: cena, reference ponudnika, fik-
snost cen po enoti za izvedena dela do kon-
ca gradnje, način obračunavanja del, pla-
čilni pogoji, možnost kreditiranja ali za-
mik plačil, kvaliteta in garancijski rok, rok
izvedbe in terminski plan, solventnost po-
nudnika v zadnjih dveh letih, realnost po-
nudbe, druge ugodnosti ponudnika, ki vpli-
vajo na uspešnost, cenenost in kvaliteto
izvedbe.

Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,
ki ima najnižjo ceno, temveč prosto presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika, v skla-
du z merili iz prejšnjega odstavka.

9. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili zakona o javnih naročilih (ZJN,
Ur. l. RS, št. 24/97).

10. Ponudbo z vso potrebno dokumen-
tacijo in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za izbiro izvajalca za sanacijska dela
na lokalni cesti (LC 6506), odsek “Burjako-
ve peči”, je potrebno dostaviti v zapečateni
ovojnici najkasneje do ponedeljka 27. 10.
1997 do 12. ure, na naslov Občina Črna na
Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem.

11. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi na sedežu Občine Črna
na Koroškem v ponedeljek 27. 10. 1997 ob
13. uri.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

12. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe,
bo komisija zavrnila in jih ne bo obravna-
vala.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Črna na Koroškem

Št. 74/97 Ob-4313

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Ob-
čina Šmartno ob Paki

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

sanacijo plazov v Malem vrhu
1. Predmet razpisa: sanacija plazov v na-

selju Mali vrh.
2. Naročnik: Občina Šmartno ob Paki 72,

Šmartno ob Paki.
3. Predviden začetek del: konec oktobra

1997, rok dokončanja del: konec novembra
1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 13. 10. 1997 do 17. 10. 1997
od 9. do 12. ure na sedežu Občine Šmartno
ob Paki (tel. 063/885-017).

5. Orientacijska vrednost del: 9,000.000
SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference pri izvajanju razpisanih del,
– organizacijska in kadrovska struktura

firme s podatki o odgovornih nosilcih pro-
jekta,

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– finančno stanje ponudnika (bonitetni

podatki),
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene storitev,
– ostale ugodnosti ponudnika.
7. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je

24. 10. 1997 do 12.45, na naslov: Občina
Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki, z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba – sanacija
plazov”.

8. Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
to je 24. 10. 1997 ob 13. uri na sedežu
občine.

O izboru najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 10 dni.

Občina Šmartno ob Paki

Ob-4345

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  naroč-
nika:  Center  vlade  za  informatiko,  kont.
oseba  Ivan  Bohnec,  Langusova  4,  Ljub-
ljana,  tel.  061/178-86-91,  178-86-92,
faks 178-86-49, e-mail razpi-
si.cvi@cvips.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje, konfi-

guriranje in manjše dograditve računal-
niške strojne opreme na celotnem območ-
ju državnih organov RS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 12.
1997 in/ali zaključek 1. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Center vlade za informatiko,
prevzemnici Sonja Svete in Simona Svete,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5056 Št. 63 – 10. X. 1997

Langusova 4, 1000 Ljubljana, faks
178-86-49, e-mail razpisi.cvi@cvips.si-
gov.mail.si, soba št. 25.

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 10. 11. 1997
ob 12.20, na naslovu: Center vlade za infor-
matiko, odpiranje vodi Boris Butina, Lan-
gusova 4, Ljubljana, faks 178-86-49, e-mail
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informati-
ko, kont. osebi Sonja Svete in Simona Sve-
te, Langusova 4, Ljubljana, faks 178-86-49,
e-mail razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 11. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50100-637-56351.

8. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Center za informatiko, kont. oseba Ivan
Bohnec, Langusova 4, Ljubljana, tel.
061/178-86-91, faks 178-86-49, e-mail raz-
pisi.cvi@cvips.sigov.mail.si, soba št. 27.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Marin
Silič.

Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko

Ob-4349

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 Škoja Loka, kont. oseba Milko
Okorn, Mestni trg 15, Škofja Loka, tel.
064/624-050, 064/624-190, faks
064/624-122, soba št. II/12.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija pisar-
niških prostorov in notranjega dvorišča
(Mestni trg 15) s komunalno in zunanjo
ureditvijo.

3. Orientacijska vrednost naročila: 9 mio
SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 20. 11. 1997 in za-
ključek: 15. 1. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 30. 10. 1997 do 12.

ure, na naslov Občina Škofja Loka, prev-
zemnik: sprejemna pisarna, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka, tel. 064/624-160, soba
št. 5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Škofja Loka,
odpiranje vodi Milko Okorn, Mestni trg 15,
Škofja Loka, tel. 064/624-050 int. 224, faks
064/624-122, soba št. II/12.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Škofja Loka, Milko
Okorn, Mestni trg 15, Škofja Loka, tel.
064/624-050 int. 224, faks 064/624-122, so-
ba št. II/12.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 10. 10. 1997 med 8. in 11. uro za 1.000
SIT.

Način plačila: virman ali gotovina, na
žiro račun številka: 51510-630-50129.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 15. 1. 1998.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Župan

Igor Draksler, dipl. inž. grad.
Občina Škofja Loka

Ob-4350

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 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: izgradnja kanaliza-
cije Delavsko naselje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: po pogodbi, začetek 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
5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 30. 10. 1997 do 10.
ure, na naslov Občina Vrhnika, Oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve,
prevzemnik Viktor Razdrh, Tržaška c. 1,
1360 Vrhnika, tel. 755-121, faks 755-158.

6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 30. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, Tr-
žaška c. 1, odpiranje vodi Andrej Treven,
dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 11. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vrhnika, Oddelek
za urejanje prostora in komunalne zadeve,
kont. oseba Viktor Razdrh, Tržaška c. 12,
Vrhnika, tel. 755-121, faks 755-158, II. nad-
stropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 21. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50110-630-810204.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej

Treven, dipl. inž. grad.
Občina Vrhnika

Ob-4348

Javni razpis
za predstavitev Republike Slovenije na
svetovni razstavi EXPO ’98 v Lisboni

1. Naročnik: Urad Vlade Republike Slo-
venije za informiranje, Slovenska 29, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: idejna zasnova pred-
stavitve in izvedbe nastopa Slovenije na sve-
tovni razstavi EXPO ’98, ki bo od 22. maja
do 30. septembra 1998 v Lisboni pod naslo-
vom Oceani - dediščina prihodnosti.

Skladno z nosilno temo razstave se želi
Slovenija predstaviti kot mlada, sodobna
srednje evropska država, zanimiva za go-
spodarsko in turistično sodelovanje, ki na-
menja veliko pozornost okolje-varstveni
problematiki in v okviru le-te skrbi za vod-
ne vire (morje, jezera, podzemne vode in
ostali vodotoki).

3. Projekt vsebuje:
3.1 oblikovanje osnovne ideje nastopa;
3.2. idejno zasnovo paviljona v velikosti

300 m2 in prostora pred njim:
– izvedbeni projekt,
– izvedbo in organizacija projekta,
– vzdrževanje in delovanje paviljona (od

zaključka postavitve 30. aprila do 30. sep-
tembra ’98);

3.3 idejno zasnovo celostne grafične po-
dobe predstavitve Slovenije na EXPO ’98
in izdelavo aplikacij;

3.4. izbor, dobavo ali izdelavo skupine
petih slovenskih izdelkov, namenjenih pro-
daji v slovenskem paviljonu. Skupina izdel-
kov mora biti usklajena z osnovno idejo
nastopa Slovenije na EXPO ’98;
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3.5 zasnovo in izvedbo slovenskega kul-
turnega programa v okviru EXPO ’98, ki
mora biti usklajen z osnovno idejo nastopa
Slovenije na EXPO ’98;

3.6 vključitve in koordinacijo potencial-
nih predstavnikov slovenskih organizacij in
podjetij, ki bi se udeležila predstavitve v
Lisboni (naravovarstvene, gospodarske, tu-
ristične).

4. Ponudba mora vsebovati:
– idejni koncept slovenskega nastopa,

– zasnovo paviljona in prostora pred
njim,

– načrt izvedbenega projekta,
– predlog idejne rešitve celostne grafič-

ne podobe slovenskega nastopa,
– predlog 5 slovenskih izdelkov za pro-

dajo na EXPO ’98,
– predlog kulturnega programa,
– zamisel o vključitvi slovenskih orga-

nizacij v projekt,
– terminski načrt,
– listo izvajalcev in podizvajalcev,
– finančni načrt (predračun z natančno

specifikacijo po posameznih elementih),
– strokovne reference pri dosedanjih po-

dobnih projektih (pisna in slikovna doka-
zila),

– registracije, bonitetna dokazila in ga-
rancije za izvedbo posla,

– osnutek pogodbe.
5. Ponudniki
Če ponudniki oblikujejo za boljšo izved-

bo konzorcij izvajalcev, mora biti v ponud-
bi definirana vodilna organizacija, ki bo tu-
di podpisnik pogodbe.

6. Orientacijska vrednost naročila
Orientacijska vrednost predmeta razpisa

je maksimalno 90,000.000 SIT.
7. Izvedbeni roki
Projekt se prične izvajati predvidoma

sredi novembra 1997 in bo trajal do predvi-
doma 30. oktobra 1998.

Roki za dokončanje posameznih delov
predmeta razpisa so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
– kreativnost in celovitost vsebine po-

nudbe,
– kakovost predlagane izvedbe,
– cene, plačilni pogoji in transparentnost

finančne konstrukcije,
– reference pri izvajanju takih ali po-

dobnih del doma ali v tujini,
– druge ugodnosti.
9. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentaci-

jo in dodatna pojasnila dobijo na Uradu Vla-
de RS za informiranje, Slovenska 29, Ljub-
ljana, pri Simoni Pavlič Možina, vsak dan
med 9. in 10. uro (tel. 061/178-2618, faks
061/212-312).

10. Roki za oddajo ponudb in način pred-
ložitve ponudb

Rok za predložitev ponudb je 30 dni.
Rok prične teči naslednji dan po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Ponudbe morajo prispeti na naslov Ura-
da Vlade RS za informiranje, Slovenska 29,
Ljubljana do 10. novembra 1997 v zaprtem
ovitku z vidno oznako: Ne odpiraj - ponud-
ba! z dopisom za »EXPO ’98«.

Pri oddaji ponudb je treba upoštevati tu-
di druga določila 27. člena zakona o javnih
naročilih.

11. Javno odpiranje ponudb
Ponudbe bo po preteku razpisnega roka

odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
11. novembra 1997 ob 10. uri v sejni sobi
Urada Vlade RS za informiranje, Slovenska
29, Ljubljana. Pri odpiranju ponudb so lah-
ko prisotni samo zakoniti ali pooblaščeni
predstavniki ponudnikov.

12. Izid javnega razpisa
Ponudniki bodo prejeli zapisnik komisi-

je za odpiranje in ocenjevanje ponudb, pi-
sno bodo obveščeni tudi o izbiri najugodnej-
šega ponudnika najpozneje do 24. novem-
bra 1997

Naročnik bo z najugodnejšim ponudni-
kom sklenil pogodbo najkasneje v roku ene-
ga meseca po pravnomočnosti sklepa o iz-
biri.

Urad Vlade RS za informiranje

Ob-4367

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: Univerza v Ljubljani, kont. osebi dr.
Anton Vengušt in dr. Renata Lindtner, Ger-
bičeva 60, Ljubljana, tel. 17-79-100, faks
332-243.

2. Predmet javnega naročila: blaga.
Navedba vsebine:
a) za Inštitut za zdravstveno varstvo

perutnine:
– laboratorijsko in pisarniško pohiš-

tvo,
b) za Inštitut za higieno in patologijo

prehrane,
– laboratorijsko pohištvo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 9,000.000 SIT,
b) 16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: takoj.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– kvaliteta,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– reference,
– rok izvedbe.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 20. 10. 1997 do 24.
ure, na naslov UL – Veterinarska fakulteta,
prevzemnik vložišče, Gerbičeva 60, Ljub-
ljana, tel. 1779-100, faks 332-243.

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. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun oziroma ponudbeno ceno,

izraženo v SIT,

– ponudba in vsi elementi ponudbe mo-
rajo biti v slovenskem jeziku,

– rok nabave oziroma montaže,
– garancijske roke,
– opcijo ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– referenčno listo.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega

odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 10. 1997

ob 10. uri, na naslovu: UL Veterinarska fa-
kulteta, odpiranje vodi dr. Anton Vengušt,
Gerbičeva 60, Ljubljana, tel. 17-79-239, sej-
na soba/II. nadstropje.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: UL Veterinarska fakulteta,
kont. osebi a) dr. Renata Lindtner in b) dr.
Anton Vengušt, Cesta v Mestni log 47, Ljub-
ljana, a) 17-79-241, b) 17-79-239.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: prof. dr.

Milan Pogačnik, dekan.
Veterinarska fakulteta

Ob-4368

Občina Žalec, Savinjske čete 5, objavlja
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

javni razpis
za izvajalca brez omejitev za sanacijo

plazu na lokalni cesti 8252 Liboje–
Gozdnik v Libojah

1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-
ske čete 5, Žalec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
sanacijo plazu na lokalni cesti 8252 Liboje–
Gozdnik v Libojah.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve pri
Milanu Gerželju. Za dvig dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo o plačilu stroš-
kov priprave dokumentacije v višini 5.000
na ŽR proračuna Občina Žalec, št. 50750-
630-10238.

4. Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

5. Predvideni rok izgradnje je druga po-
lovica meseca novembra 1997, rok konča-
nja do konca leta 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) in
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponud-
bene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).

Poleg registracije je potrebno priložiti
tudi odločbo upravne enote.

8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
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V obeh primerih ponudnik nima pravi-
ce do uveljavljanja odškodnine iz tega na-
slova.

Ponudniki morajo, ne glede na način do-
stave, posredovati ponudbe na naslov inve-
stitorja do datuma in ure, navedene v jav-
nem razpisu.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: Ne odpiraj – Ponudba za sanacijo pla-
zu na L.C. 8252 Liboje–Gozdnik v Libojah.
Ponudniki morajo dostaviti ponudbe na na-
slov investitorja najkasneje do 27. 10. 1997
do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne
27. 10. 1997 ob 13. uri v prostorih investi-
torja.

Rok, v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Ob-4369

Občina Mengeš, Slovenska cesta 30,
Mengeš, na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Mengeš, Slovenska c. 30, Men-
geš.

2. Predmet javnega naročila: zamenja-
va obstoječega vodovoda na Dobeno I. in
II. faza.

3. Orientacijska vrednost del: 9,000.000
SIT.

Za resnost ponudnik predložiti akceptni
nalog v višini 10% od ponujene cene, ki ga
bo investitor vnovčil v primeru, če izbrani
izvajalec ne bo podpisal pogodbe pod pogo-
ji, ki jih je navedel v ponudbi.

4. Rok začetka in dokončanja del: okto-
ber 1997–november 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– ponujena cena in plačilni pogoji, naj-
cenejši ni nujno najugodnejši,

– reference,
– garancijski rok in pogoji garancije,
– ostale ugodnosti.
Interesenti morajo oddati ponudbe v za-

prti kuverti z oznako “Ne odpiraj – prijava
na javni razpis – Vodovod Dobeno” najka-
sneje do 3. 11. 1997 do 12. ure, na naslov
Občina Mengeš, Slovenska c. 30, 1234 Men-
geš.

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

Javno odpiranje ponudb bo v sredo 5. 11.
1997 ob 10. uri v prostorih Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega naročila

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa vsak ponedeljek in
sredo od 8. do 10. ure v sprejemni pisarni

Občine Mengeš. Dokumentacija se lahko
dvigne ob predložitvi dokazila o plačilu
15.000 SIT, na žiro račun Občine Mengeš
50120-630-810251 s pripisom “Rekonstruk-
cija vodovoda Dobeno”.

Kontaktna oseba je Frleta inž. Radovan,
tel. 737-081, faks 738-981.

Občina Mengeš

Št. 110-1/97 Ob-4365A

Na podlagi določil zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana,  Tržaška  19,  kot  naročnik
objavlja

javni razpis
za oddajo del: sanacija porušenega

podpornega zidu na cesti R 319/1112
(Trebija–Sovodenj)

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 13. do
17. 10. 1997. Materialne stroške v višini
6.300 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I, oziroma na ŽR DDC, št.
50105.601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Roman Černivec, grad. teh.
(tel. 061/178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
37,100.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
za naročnika na dosedaj sklenjenih pogod-
bah in izpolnjevanje ostalih razpisnih po-
gojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 11. 1997 do 8.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija po-
rušenega zidu na cesti Trebija–Sovodenj.”
– R.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-4365B

Na podlagi določil zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana,  Tržaška  19,  kot  naročnik
objavlja

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija ceste
M 10-10/1040 Prapetno in most čez

Godičo od km 4.200 do km 5.300
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 13. do
17. 10. 1997. Materialne stroške v višini
6.300 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,

soba 105/I, oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam  posreduje  T.  Kušar,  dipl.  inž.,  (tel.
061/133-50-40 oziroma tel.
061/178-83-36).

Orientacijska vrednost del znaša
120,000.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 11. 1997 do 9.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Rekonstruk-
cija ceste M 10-10/1040 Prapetno.” – T.K.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-4365C

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet in zveze, Direk-
cija Republike Slovenije za ceste, Ljublja-
na, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija ceste

križišča Krško (podmornica)
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 13. do
17. 10. 1997. Materialne stroške v višini
6.300 SIT lahko plačajo na blagajni DDC,
soba 105/I, oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Miran Marussig, dipl. inž.
(tel. 061/178-83-36).

Orientacijska vrednost del znaša
59,000.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
za naročnika na dosedaj sklenjenih pogod-
bah in izpolnjevanje ostalih razpisnih po-
gojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 11. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! “Rekonstrukcija križišča
Krško.” – M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 11. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Št. 56/97 Ob-4271

Občina Črenšovci na podlagi 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavlja

sklep
 o izbiri najugodnejšega ponudnika,
da je bilo za izvajalca del izgradnje ka-

nalizacije in čistilne naprave v KS Črenšov-
ci – I. faza (javni razpis objavljen v Ur. l.
RS, št. 47/97), izbrano podjetje SGP Pom-
grad Nizkogradnje, Murska Sobota, d.o.o.

Občina Črenšovci

Št. 161/97 Ob-4272

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Komunalno podjetje Velenje, kont. ose-
ba Mira Kokot, Koroška 37b, Velenje, tel.
063/856-251, faks 063/855-796, soba št. 21.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba in ureditev
odplinjanja na deponiji komunalnih od-
padkov v Velenju – II. faza.

3. Ponudbena vrednost naročila:
12,337.172 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 15. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Na osnovi vrednotenja ponudb po razpi-
snih kriterijih, je za najugodnejšega ponud-
nika izbran ESOTECH iz Velenja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 9. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na 12,337.172 SIT, najvišja cena 31,099.247
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, št.
Ob-3377.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 10. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Komu-
nalno podjetje Velenje, direktor: Marijan
Jedovnicki dipl. inž. kem.

Komunalno podjetje Velenje, p.o.

Št. 013-1/97 Ob-4273A

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal.

2. Predmet javnega naročila: obnova in
adaptacija objekta v Zdravstvenem do-
mu Deskle, I. faza.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
25,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka in dokončanja
del: 10. 9. 1997 do 20. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena in optimalno izpolnjevanje ostalih
kriterijev.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 9.
1997  ob 13.30 v sejni sobi Občine Kanal ob
Soči, število prispelih ponudb je bilo 8, od
tega 4 popolne po razpisnih pogojih, najviš-
ja cena: 29,821.732,10 SIT, najnižja cena
24,990.039,30 SIT.

7. Postopek izbire: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 50/97 z dne 18. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave javnega na-
ročila: župan Zoran Madon.

9. Datum dodelitve naročila: 25. 9. 1997.

Ob-4273B

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23,
Kanal.

2. Predmet javnega naročila: obnova lo-
kalnih cest 1997.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
26,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka in dokončanja
del: 29. 9. 1997 do 29. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena in optimalno izpolnjevanje ostalih
kriterijev.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 9.
1997  ob 9.30 v sejni sobi Občine Kanal ob
Soči, število prispelih ponudb je bilo 3, od
tega 2 popolni po razpisnih pogojih, najviš-
ja cena: 20,556.627 SIT, najnižja cena
18,735.583,60 SIT.

7. Postopek izbire: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 52/97 z dne 29. 8. 1997.
Ime in podpis naročnika objave javnega na-
ročila: župan Zoran Madon.

9. Datum dodelitve naročila: 25. 9. 1997.
Občina Kanal ob Soči

Ob-4274

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Šmarje pri Jelšah, kont. oseba:
Anton Lah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jel-
šah, tel. 063/821-007.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela; sanacija zemeljskega plazu na cesti
Grobelno–Platinovec – odvodnjavanje in
izdelava kamnite zložbe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,599.950 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec po podpisu pogod-
be.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane reference za domače ponudnika.

Merila objavljena v javnem razpisu.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 29.

9. 1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine Šmar-
je pri Jelšah, Aškerčev trg 12.

Naročnik: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 10,065.356 SIT, najvišja cena:
12,857.346 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-3586 in popravek 19. 9.
1997, Ob-3973.

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 10. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Šmarje pri Jelšah, župan: Jože Čakš.

Občina Šmarje pri Jelšah

Ob-4275

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Pokrajinski muzej Ptuj, kontaktna ose-

ba Irena Kosec, Muzejski trg 1, Ptuj, tel. in
faks 062/771-618.

2. Sanacija stropne konstrukcije na ptuj-
skem gradu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

Čas razpisa: začetek 5. 9. 1997 in zaklju-
ček 29. 9. 1997.

4. Začetek del 20. 10. 1997 in zaključek
1. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudni-
ka: fiksnost cen, plačilni pogoji, rok izved-
be, reference.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 9.
1997 ob 8. uri na upravi Pokrajinskega mu-
zeja Ptuj, Muzejski trg 1, Ptuj.

Prispele so štiri ponudbe, najnižja cena:
7,028.667,35 SIT, najvišja cena: 12,193.126
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb (18. do 42. člen ZJN).

Razpis je bil objavljen 5. 9. 1997, Ur. l.
RS, št. 54/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 10. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Marjeta
Ciglenečki, direktorica.

Pokrajinski muzej Ptuj

Št. 601-6/96 Ob-4276

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Le-
nart v Slovenskih goricah, kont. oseba Jože
Dukarič, Trg osvoboditve 7, Lenart, tel.
062/724-231, faks 062/723-015.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi učencev v os-

novne šole na območju Občine Lenart za
šolsko leto 1997/98.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 6. 10. 1997 in zaključek 30. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji. Opis  odločujočih meril za
izbiro izbrane ponudbe: najugodnejše cene
za posamezno šolo oziroma relacijo in dru-
ge ugodnosti, ki so jih nudili ponudniki.

6. Kraj, datum in ura odpiranja javnih
ponudb: Javno odpiranje ponudb je bilo
22. 8. 1997 ob 9. uri v sobi 24/II Občine
Lenart, Trg osvoboditve 7.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja in
najvišja cena se je posebej analizirala po
posameznih šolah oziroma relacijah.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje po-
nudb (18. do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa je 1. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Obči-
na Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart
v Slovenskih goricah, tajnik Edo Zorko,
dipl. ek.

Občina Lenart

Št. 160/97 Ob-4277

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, kont. oseba Pe-
trovič Breda, H. Staneta 1, Maribor, tel.
062/22-01-360, faks 062/22-01-359, soba št.
323.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev poslovnih
prostorov mestne četrti Radvanje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 9.

1997, ob 9. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, H. Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 6,853.530 SIT, najvišja cena
7,584.074,50 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.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 10. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Maribor – materialno tehnična služ-
ba.

Mestna  občina Maribor

Ob-4278

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: KS Artiče, kont. oseba Volčanjšek Bran-
ko, Artiče, Artiče, tel. 0608/56-314.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija ceste
Glogov Brod–Artiče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 1. 11. 1997 in/ali zaključek 31. 1. 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: cena, plačilni pogoji, reference,
kadri, lastna operativa.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 9.
1997 ob 10.30 na naslovu: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 8,900.750 SIT, najvišja cena 14,952.722
SIT.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: Cestno podjetje Novo mesto, d.d.,
Ljubljanska 47, Novo mesto.

Vrednost dodeljenega naročila:
8,900.750 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, Ob-3425.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 10. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Glo-
govšek Franc, predsednik sveta KS Artiče.

Krajevna skupnost Artiče

Ob-4279

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: KS Pišece, kont. oseba Djukič Zdenka,
Pišece 13, Pišece, tel. 0608/51-2387.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vodovod Pišece–Pa-
vlova vas–Sv. Jedert, 1. faza (cevovodi).

3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece ali 120 dni, zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 28. 2. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, lastna operativa,
strokovni kadri, plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 10.
1997 ob 9.30 na naslovu: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 75,904.052 SIT, najvišja cena 90,678.533
SIT.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: KOP Brežice, d.d., Cesta prvih
borcev 9, Brežice.

Vrednost dodeljenega naročila:
75,904.052 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, Ob-3423.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 10. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Ivan
Šeler, predsednik Sveta KS Pišece.

Krajevna skupnost Pišece

Ob-4280

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Brežice, urad župana, kont. ose-
bi Ferdo Pinterič in Brane Musar, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050,
62-051, faks 61-850, sobi št. 30, 26.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava primerjalne

presoje o vplivih na okolje za ponujene
lokacije za izgradnjo centra za ravnanje
z odpadki z deponijo v Posavju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
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: rok izdelave, delež redno zaposle-
nih kadrov, plačilni pogoji, cena, reference
in strokovna usposobljenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 9.
1997, ob 11. uri na naslovu: Občina Breži-
ce, urad župana, Cesta prvih borcev 18, Bre-
žice.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na 7,980.000 SIT, najvišja cena 11,917.500
SIT.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: Savaprojekt, d.d., Krško, CKŽ 59,
Krško in Vodnogospodarski inštitut Ljub-
ljana, Hajdrihova 28, Ljubljana.

Vrednost dodeljenega naročila: 9,200.000
SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 29. 8. 1997, Ob-3631.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 20. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Jože
Avšič, župan Občine Brežice.

Ob-4281

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Brežice, urad župana, kont. ose-
bi Maksimilijan Pavlek in Miran Germov-
šek, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, 62-051, faks 0608/61-850, so-
ba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova primarnih
vodov KS Čatež (vodovod Prilipe–Čatež,
druga etapa I. faze).

3. Orientacijska vrednost naročila:
33,055.108 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece ali 90 dni, zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 31. 1. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: bistveno najnižja cena, uporaba
lastne operative, najugodnejši plačilni po-
goji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 9.
1997, ob 9.30 na naslovu: Občina Brežice,
urad župana, Cesta prvih borcev 18, Breži-
ce.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na I. 29,646.384 SIT, II. 30,127.570 SIT,
najvišja cena I. 47,652.266,75 SIT, II.
48,233.021,75 SIT.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: KOP Brežice, d.d., Cesta prvih
borcev 9, Brežice.

Vrednost dodeljenega naročila: I.
29,646.384 SIT, II. 30,127.570 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, Ob-3424.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 10. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Jože
Avšič, župan Občine Brežice.

Občina Brežice

Št. 005-5/97-100 Ob-4282

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Šentjur pri Celju, kont. osebi

Marija Rataj in Edvard Peperko, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 063/743-215, faks 743-446.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev dela lokalne
ceste L – 7207 Sela–Proseniško, II. odsek;
pri Ribniku in Osnovni šoli Blagovna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
27,000.000 SIT.

4. Rok začekta in dokončanja del: priče-
tek del september 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.

1997, ob 13. uri na naslovu: Občina Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na 19,770.659 SIT, najvišja cena
26,060.937,40 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 25. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 44–45/97.

Ime in podpis naročnika objave: Jurij
Malovrh, župan Občine Šentjur pri Celju.

Št. 005-5/97-100 Ob-4283

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, tel. 063/743-215, faks 743-446.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba strokovnega

nadzora II. faze cestnega podvoza v Šent-
jurju.

3. Rok začekta in dokončanja del: priče-
tek del september 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 8.

1997, ob 12. uri na naslovu: Občina Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na 720.000 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 43/97.

Ime in podpis naročnika objave: Jurij
Malovrh, župan Občine Šentjur pri Celju.

Št. 005-5/97-100 Ob-4284

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Šentjur pri Celju, kont. osebi
Marija Rataj in Edvard Peperko, Mestni trg
10, Šentjur, tel. 063/743-215, faks 743-446,
soba št. 49.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditvena dela lo-
kalne ceste L – 7207 v dolžini 352 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 8.

1997, ob 13. uri na naslovu: Občina Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 8,428.342,71 SIT, najvišja cena
10,930.978 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 43/97.

Ime in podpis naročnika objave: Jurij
Malovrh, župan Občine Šentjur pri Celju.

Št. 005-5/97-100 Ob-4285

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, tel. 063/743-215, faks 743-446.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja II. faze
cestnega podvoza v Šentjurju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
78,000.000 SIT.

4. Rok začekta in dokončanja del: priče-
tek del september 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, reference, kratek rok izgrad-
nje, druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 8.
1997, ob 10. uri na naslovu: Občina Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na 69,575.047 SIT, najvišja cena
79,713.306,20 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 43/97.

Ime in podpis naročnika objave: Jurij
Malovrh, župan Občine Šentjur pri Celju.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-4286

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

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

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

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

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,714.317 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec ali v dnevih 30
dni.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 9.
1997 na naslovu: Občina Slovenske Konji-
ce, Stari trg 29, Slovenske Konjice.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 13,604.240 SIT, najvišja cena 14,873.200
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 5. 9. 1997, Ur. l. RS, št. 54/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 3. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Janez Jazbec.

Občina Slovenske Konjice

Št. 11/15-97 Ob-4287

Sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana, vodja naročila: Vi-
da Stanovnik, tel. 13-33-169, faks 318-350.

Predmet javnega naročila: izbira izva-
jalca za obnovo kuhinje v VVE Miškolin,
Papirniški trg 5, Ljubljana.

Vrednost naročenih del: 38,732.905 SIT.
Rok začetka del: 10. oktober 1997, rok

dokončanja del: 31. 12. 1997.
Izbrani izvajalec: adaptacije – vzdrževa-

nje, d.o., Cesta v Gorice 38, Ljubljana.
Utemeljitev izbire ponudnika: reference,

cena za razpisana dela, roki izvedbe del,
garancija za izvedena dela in finančna
zmogljivost.

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 9.
1997 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Adamič Lundrovo n. 2, pred so-
bo 243 v I. nadstropju.

Izbira izvajalca brez omejitev, skladno z
18. do 42. členom ZJN.

Datum objave javnega naročila: 29. av-
gust 1997, Uradni list RS, št. 52/97,
Ob-3633, predvideni datum objave dode-
litve naročila 10. oktober 1997.

Ime naročnika objave: Mestna občina
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana

Ob-4297

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.

oseba Margareta Jeras, d.i.a., Župančičeva
6, Ljubljana, tel. 212-838, faks 1312-327.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za frizersko učilnico v Srednji
tekstilni, obutveni in gumarski šoli Kranj.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1997 in/ali zaključek oktober
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: ponudnik ERBY, d.o.o., Piran iz-
polnjuje odločujoča merila za izbiro t.j. ce-
na, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 9.
1997 ob 12.15 LIZ-inženiring, Vurnikova
2, Ljubljana, naročnik Ministrstvo za šols-
tvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.

Število prispelih ponudb 2, najnižja cena
8,088.752 SIT, najvišja cena 9,563.030 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 5. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 10. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Niko
Žibret.

Ob-4298

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar, d.i.a., Župančičeva 6,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 1312-327.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba svetovalne-

ga inženiringa za izgradnjo gimnazije s
telovadnico na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost naročila: orien-
tacijska vrednost cele investicije 640 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek oktober 1997 in/ali zaključek december
1997.

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 za srednješolske objek-
te v zadnjih petih letih katerih investicijska
vrednost znaša več kot 200 mio SIT in opci-
ja ponudbe kar izpolnjuje ponudnik Projekt
MR, Maribor.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 8.
1997 ob 10. uri  na naslovu MŠŠ - Investici-
je, Trubarjeva 3, Ljubljana, naročnik Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb 4, najnižja cena
4,972.800 SIT, najvišja cena 10,286.700
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 11. 7. 1997, Ur. l. RS, št. 41/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 10. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Niko
Žibret.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 2855/97 Ob-4305

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gornji Petrovci, kontaktna ose-
ba Franc Šlihthuber, župan Občine Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, tel. 56-250.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela –
sanacija na lokalnih cestah po zimi
1996/97 na območju Občine Gornji Pe-
trovci.

3. Orientacijska vrednost naročila: ni do-
ločena.

4. Rok za pričetek del: 22. 9. 1997.
5. Rok za zaključek del: 31. 10. 1997.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane reference za domača ponudnika.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ugodna cena in optimalno izpol-
njevanje ostalih razpisnih pogojev ter zau-
panje v izbranega ponudnika na podlagi do-
sedanjega uspešnega sodelovanja.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 9.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Občina Gornji
Petrovci 31/d, Gornji Petrovci.

8. Število prispelih ponudb: 2, najnižja
ponudbena cena: 29,268.357 SIT, najvišja
ponudbena cena: 30,621.181,88 SIT.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega naro-
čila: 5. 9. 1997, (Ur. l. RS, št. 54/97).

Ime in podpis naročnika objave: župan
Franc Šlihthuber.

Datum objave dodelitve naročila: 30. 9.
1997 je bil po sklepu odbora za urejanje
prostora, gospodarsko in cestno infrastruk-
turo izbran kot najugodnejši ponudnik Cest-
no podjetje, d.d., Murska Sobota.

Št. 2855/97 Ob-4306

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gornji Petrovci, kontaktna ose-
ba Franc Šlihthuber, župan Občine Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, tel. 56-250.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine del: sanacija oziroma
izvedba gradbeno-obrtniških del na cerk-
vi Sv. Ane v Boreči.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Rok za pričetek del: 22. 9. 1997.
5. Rok za zaključek del: 31. 10. 1997.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane reference za domača ponudnika.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ugodna cena in optimalno izpol-
njevanje ostalih razpisnih pogojev ter zau-
panje v izbranega ponudnika na podlagi do-
sedanjega uspešnega sodelovanja.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 16.
9. 1997 ob 10.30, na naslovu: Občina Gor-
nji Petrovci 31/d, Gornji Petrovci.

8. Število prispelih ponudb: 3, najnižja
ponudbena cena: 4,614.585,40 SIT, najvišja
ponudbena cena: 6,989.855 SIT.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega naro-
čila: 5. 9. 1997, (Ur. l. RS, št. 54/97).

Ime in podpis naročnika objave: župan
Franc Šlihthuber.

Datum objave dodelitve naročila: 25. 9.
1997 je bil po sklepu odbora za urejanje
prostora, gospodarsko in cestno infrastruk-
turo izbran kot najugodnejši ponudnik: Tr-
govsko obrtna zadruga Prekmurka Murska
Sobota.

Št. 2855/97 Ob-4307

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gornji Petrovci, kontaktna ose-
ba Franc Šlihthuber, župan Občine Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, tel. 56-250.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija treh plazov
v Stanjevcih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok za pričetek del: 22. 9. 1997.
5. Rok za zaključek del: 31. 10. 1997.
6. 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: ugodna cena in optimalno izpol-
njevanje ostalih razpisnih pogojev ter zau-
panje v izbranega ponudnika na podlagi do-
sedanjega uspešnega sodelovanja.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 9.
1997 ob 10.30, na naslovu: Občina Gornji
Petrovci 31/d, Gornji Petrovci.

8. Število prispelih ponudb: 5, najnižja
ponudbena cena: 13,650.170 SIT, najvišja
ponudbena cena: 16,945.874,15 SIT.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega naro-
čila: 5. 9. 1997, (Ur. l. RS, št. 54/97).

Ime in podpis naročnika objave: župan
Franc Šlihthuber.

Datum objave dodelitve naročila: 2. 10.
1997 je bil po sklepu odbora za urejanje
prostora, gospodarsko in cestno infrastruk-
turo izbran kot najugodnejši ponudnik Vod-
nogospodarsko podjetje “Mura” Murska So-
bota.

Št. 2855/97 Ob-4308

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Gornji Petrovci, kontaktna ose-
ba Franc Šlihthuber, župan Občine Gornji
Petrovci, Gornji Petrovci 31/d, tel. 56-250.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevnih cest na območju Občine Gornji Pe-
trovci, in sicer v vaseh: Gornji Petrovci,
Peskovci in Križevci, Neradnovci, Luco-
va, Martinje in Stanjevci.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok za pričetek del: 22. 9. 1997.
5. Rok za zaključek del: 31. 10. 1997.
6. 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: ugodna cena in optimalno izpol-
njevanje ostalih razpisnih pogojev ter zau-
panje v izbranega ponudnika na podlagi do-
sedanjega uspešnega sodelovanja.

7. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 9.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Občina Gornji
Petrovci 31/d, Gornji Petrovci.

8. Število prispelih ponudb: 2, najnižja
ponudbena cena; najvišja ponudbena cena:
cene so prikazane le za posamezna dela in
ne skupaj.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega naro-
čila: 19. 8. 1997, (Ur. l. RS, št. 54/97).

Ime in podpis naročnika objave: župan
Franc Šlihthuber.

Datum objave dodelitve naročila: 13. 9.
1997 je bil po sklepu odbora za urejanje
prostora, gospodarsko in cestno infrastruk-
turo izbran kot najugodnejša ponudnika:

– za modernizacijo cest v naseljih Gor-
nji Petrovci, Peskovci in Križevci Cestno
podjetje, d.d., Murska Sobota;

– za modernizacijo cest v naseljih Ne-
radnovci, Lucova, Martinje in Stanjevci pa
SGP Pomgrad, Nizkogradnje, d.o.o., Mur-
ska Sobota.

Občina Gornji Petrovci

Št. 110-1/97 Ob-4309D

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih, (Ur. l. RS, št.

24/97, Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep

o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez

omejitev za nabavo posipnih materialov
soli, kalcijevega in magnezijevega

klorida
Izvajalci:
Droga Portorož (dobava soli 0/2 mm rin-

fuzo in dobava evaporirane soli 0/1 mm
rinfuzo),

Macot d.o.o., Ljubljana (dobava soli 0/2
mm v silos in dobava soli 0/4 mm),

Cestno podjetje Celje (dobava soli - Ca-
Cl2 - raztopina 20% in dobava soli - CaCl2
- suhi 75%),

ARS TRADE d.o.o., Ljubljana (dobava
soli - MgCl2 - raztopina 30%).

Orientacijska vrednost del znaša
115,000.000 SIT.

Dobavni rok je 50% količine do pričetka
zimske  sezone 1997/1998, ostalo količino
50% pa v letu 1998.

Javno odpiranje ponudb je bilo dne, 9. 9.
1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije Repub-
like Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška
19, soba  št. 220/II. Kontaktna oseba je Svit
Černe, dipl. inž., tel. 13-22-241.

 Merilo za izbiro najugodnejših ponud-
nikov je bila najnižja cena.

                                         DARS, d.d.

Ob-4314

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
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: gradbema
dela.

Navedba vsebine: obnova in preplasti-
tev lokalne ceste L 5710 na odseku Gor-
nje Cerovo–Hum.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: primerne reference vseh ponudni-
kov je bila izbrana cenovno najnižja ponud-
ba.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 9.
1997 ob 12.15, na naslovu: Občina Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 25,820.802 SIT, najvišja cena
28,882.916 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997.
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Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 3. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Mužič Franc.

Občina Brda

Ob-4356

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Majšperk, kont. oseba Marjan
Gorčenko, Majšperk 32a, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422, soba št. 11.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za:
a) modernizacija lokalne ceste L 6255

Sestrže–Mostečno, L = 1.295 m,
b) modernizacija krajevne ceste Gra-

be–Tkavc, L = 700 m,
c) modernizacija krajevne ceste Med-

vedce–Majšperk, L = 1.410 m,
d) modernizacija krajevne ceste Ptuj-

ska Gora–Doklece, L = 1.100 m.
3. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 10. 1997 in/ali zaključek 30. 6.
1998.

4.  Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: analiza stroškov, primerjanje ka-
kovosti, usposobljenost ponudnika in druge
ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 9.
1997 ob 12.15 na naslovu: Občina Majš-
perk, Majšperk 32a, Majšperk.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 65,093.776 SIT, najvišja cena
80,104.188,80 SIT.

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Tampon, d.o.o., Dežno 2a, Podlehnik za iz-
vedbo del iz 2. točko, s katerim se sklene
ustrezna pogodba.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 56 z dne 12. IX. 1997,
Ob-3784.

Ime in podpis naročnika objave: Marjan
Gorčenko, tajnik občinske uprave.

Ob-4357

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Majšperk, kont. oseba Marjan
Gorčenko, Majšperk 32a, Majšperk, tel.
062/794-495, faks 062/794-422, soba št. 11.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za
pripravljalna dela in ureditev zemljišča

za nadaljevanje gradnje Osnovne šole Že-
tale.

3. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 12.
1997.

4.  Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: analiza stroškov, primerjanje ka-
kovosti, usposobljenost ponudnika in druge
ugodnosti pri ocenjevanju ponudb.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 9.
1997 ob 13. uri na naslovu: Občina Majš-
perk, Majšperk 32a, Majšperk.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na 28,871.330,53 SIT, najvišja cena
38,091.120 SIT.

Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Štajergrading, d.o.o., Loperšice 32, Ormož,
za izvedbo del iz 2. točke, s katerim se
sklene ustrezna pogodba.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 56 z dne 12. IX. 1997,
Ob-3783.

Ime in podpis naročnika objave: Marjan
Gorčenko, tajnik občinske uprave.

Občina Majšperk

Št. 482/97 Ob-4299

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana, tel.
18-42-457, faks 18-42-498.

2. Predmet javnega naročila: vzpostavi-
tev mreže mladinskih prenočišč.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997, zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 7.
1997 ob 10. uri, v prostorih Urada RS za
mladino, Šmartinska 134a, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3.
Urad RS za mladino je na podlagi po-

stopka, opredeljenega v 56. členu zakona o
javnih naročilih, sklenil, da je ponudnik Po-
čitniška zveza Slovenije edini usposobljen
za izvedbo predmeta javnega razpisa – vzpo-
stavitve mreže mladinskih prenočišč in se
mu na podlagi tretje alinee prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih odda
javno naročilo z neposredno pogodbo.

Urad RS za mladino

Ob-4300

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektratna toplarna Ljubljana, To-
plarniška 19, kont. oseba Roman Povše, To-
plarniška 19, Ljubljana, tel. 446-646, faks
444-567, soba št. 34.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija (rušenje in
obzidava) povratnega kanala kotla 3 v
TE-TOL.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
9,236.433 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 23. 9. 1997 in/ali zaključek 25. 9. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: sanacijo povratnega kanala je po-
trebno izvesti zaradi havarijskega stanja v
najkrajšem možnem času, zato je bil izbran
izvajalec brez javnega razpisa skladno s 5.
točko 55. člena zakona o javnih naročilih.
Izvajalec je Razvojni center Tivoli Ljublja-
na Črnuče, Šlandrova 10.

Termoelektratna toplarna Ljubljana

Ob-4352

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska ulica
4, Maribor, tel. 317-221, faks 511-388.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial – tekstil.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

29,552.000 SIT.
4. V skladu s 7. točko 55. člena zakona o

javnih naročilih smo naročilo oddali brez
javnega razpisa.

Ime in podpis naročnika objave: direktor
Gregor Pivec, dr. med.

Splošna bolnišnica Maribor

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-4239

Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Tovarna pohištva Čepovan, d.d.,
sklicuje začasna uprava

1. sejo skupščine
Tovarne pohištva Čepovan, d.d.,

ki bo dne 14. 11. 1997 ob 15. uri na
sedežu družbe, Čepovan 42, Čepovan.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: po ugotovitvi sklepčno-

sti in navzočnosti vabljenega notarja se iz-
voli predsednika skupščine, dva preštevalca
glasov in zapisnikarja po predlogu.
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2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.

3. Poročilo začasne uprave o poteku last-
ninskega preoblikovanja družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo v predloženem besedilu.

4. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1996 skladno s predlogom uprave
in s pozitivnim mnenjem začasnega nadzor-
nega sveta.

5. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička za leta 1993, 1994 in 1995
ter o pokrivanju izgube za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razdelitev dobička za leta 1993, 1994 in
1995 ter pokrivanje izgube za leto 1996.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli tri člane

nadzornega sveta in se seznani z dvema pred-
stavnikoma delavcev v nadzornem svetu.

7. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme predla-
gano višino sejnine članom nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za re-

vizorja za poslovno leto 1997 revizorsko
družbo po predlogu začasnega nadzornega
sveta.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na

vpogled sedežu družbe vsak delovnik od 8.
do 12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki z obrazložitvijo oddani najka-
sneje sedem dni po objavi sklica skupščine
v tajništvo družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbo na skupščini naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem. Udeležen-
ce prosimo, da vsaj pol ure pred pričetkom
zasedanja prijavijo v sprejemni pisarni za-
radi vzpostavitve evidence. Fizične osebe
se izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 15.30 tedaj bo skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Tovarna pohištva Čepovan, d.d.,
predsednik začasne uprave

Ob-4240

Finančna družba FOND, d.d., Idrija, Voj-
kova 10, Idrija sklicuje

1. redno letno skupščino,

ki bo dne 10. novembra 1997 ob 16. uri v
prostorih jedilnice podjetja Kolektor, d.o.o.,
Idrija.

Dnevni red:
1. Obravnava letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo o poslovanju za leto 1996 skupaj z

revizijskim poročilom družbe RFR Ernst &
Young, Ljubljana, ki psotaneta kot priloga
sestavni del tega sklepa.

2. Delitev dobička in izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log za delitev dobička. Predlog postane se-
stavni del tega sklepa.

3. Predlog za imenovanje članov nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina imenuje člane
nadzornega sveta v skladu s predlogom.

Pogoji za udeležbo na skupščini in način
glasovanja

Skupščine delničarjev se lahko udeleži
vsak, ki je na dan sklica skupščine vpisan v
delniško knjigo družbe FOND, d.d., Idrija,
kot lastnik vsaj ene navadne delnice in v
času od vključno 3. 11. do vključno 7. 11.
1997, vsak dan med 8. in 12. uro prijavi
svojo udeležbo na skupščini. Prijava je lah-
ko pismena ali osebna, prijavi pa se pri Na-
taši Luša Kren (Kolektor Idrija, tel. 17-10-
337 ali 73-080). Za glasovanje na skupščini
boste dobili posebno glasovnico s katero se
glasuje o posameznih točkah dnevnega re-
da. Udeležba na skupščini ter glasovanje
brez predhodne prijave ne bo mogoča.

Udeležba na skupščini je možna po poob-
laščencu, ta mora v prej navedenem roku
predložiti pooblastilo ter prav tako prijaviti
pooblastilo.

Če ob prvem sklicu skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom dne 10. 11. 1997 ob
18. uri, prav tako v prostorih Kolektor,
d.o.o., Idrija. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
času od 4. 11. 1997 pa do skupščine, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure pri Nataši Luša
Kren, kjer dobite tudi druge informacije v
zvezi s sklicem skupščine.

FOND Finančna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta

Ob-4259

Uprava delniške družbe Iskra Stikala, d.d.,
Kranj, na podlagi 8.44 točke statuta sklicuje

2. skupščino
Iskre Stikala, d.d., Kranj,

ki bo 12. 11. 1997 ob 13. uri nad Resta-
vracijo Iskra na Savski loki 1, Kranj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvoli-

tev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju predsedujočega skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja po predlogu
uprave.

2. Letno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani sklep po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.

4. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani sklep po predlogu uprave in mnenju
nadzornega sveta.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: pooblaščeni revizor za

revizijo poslovanja v letu 1997 se imenuje
po predlogu nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so do dneva sklica skupščine evidentirani

v delniški knjigi, če so svojo udeležbo pri-
javili najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Na sejo skupščine je zaradi ure-
ditve formalnosti treba priti pol ure pred
začetkom seje.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od dneva ob-
jave dalje.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po 8.51
točki statuta zasedanje istega dne dve uri po
prvem sklicu, v istem prostoru z istim dnev-
nim redom. Skupščina bo takrat veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala (drugi sklic).

Delničarji lahko svoje pisno obrazlože-
ne nasprotne ali dopolnilne predloge k dnev-
nemu redu vložijo v 7 dneh po objavi sklica
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu družbe.

Iskra Stikala, d.d., Kranj

Ob-4355

Na podlagi 17. člena statuta Mladinska
knjiga, Tiskarna d.d., Ljubljana, Dunajska
123, sklicuje uprava družbe

4. redno sejo skupščine družbe
Mladinska knjiga, Tiskarna,

ki bo v ponedeljek, 10. novembra 1997
ob 12. uri v prostorih uprave družbe v Ljub-
ljani, Dunajska 123.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine in sprejme predlagani dnevni red.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine, preštevalca glasov in notarja po
predlogu uprave.

3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Mla-

dinska knjiga, Tiskarna, d.d., za poslovno
leto 1997 se imenuje ITEO – Revizija,
d.o.o., Ljubljana.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino in predlogi skle-

pov so delničarjem na vpogled v splošno-
kadrovski službi na sedežu družbe vsak dan
od 8. do 10. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delni-
čar se izkaže s potrdilom o lastništvu del-
nic, pooblaščenec ali zastopnik pa s poobla-
stilom, ki mora biti pisno in se deponira na
sedežu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Prosimo delničarje ali njihove poob-
laščence, da udeležbo na skupščini najavijo
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in da
v 7 dneh po objavi sklica skupščine oziroma
prejemu vabila za skupščino sporočijo svo-
je pripombe na dnevni red oziroma spremi-
njevalne ali dopolnilne predloge upravi
družbe in s tem omogočijo, da bo uprava o
njih sprejela stališča in jih pripravila do za-
sedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo po polurnem odmoru po-
novno sestala. V drugem sklicu je skupšči-
na sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Mladinska knjiga Tiskarna,
d.d., Ljubljana
uprava družbe
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Razne objave

Ob-4328

Na podlagi 10. člena statuta delniške
družbe Lesnina trgovina, Trgovsko podjetje
d.d., Ljubljana, Parmova 53, ter 286. člena
zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje

tretjo skupščino delničarjev
delniške družbe Lesnina trgovina,
Trgovsko podjetje d.d., Ljubljana,
ki bo 21. 11. 1997 ob 13. uri v Ljubljani,

Cesta v Mestni log 90.
I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-

sednika skupščine, dva preštevalca glasov
in imenuje notarja za sestavo notarskega
zapisnika.

2. Sprejem poročila o sklenjeni prisilni
poravnavi in poslovnega poročila z računo-
vodskimi izkazi in mnenjem revizorja za
leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
sklenjeni prisilni poravnavi in poslovno po-
ročilo z računovodskimi izkazi in z mne-
njem revizorja za leto 1996.

3. Povečanje osnovnega kapitala del-
niške družbe Lesnina trgovina, Trgovsko
podjetje d.d., s stvarnimi vložki – preneše-
nimi terjatvami upnikov pod zap. št. 66, 67,
68 in 69 iz priloge k sklepu o prisilni porav-
navi St 1/97 z dne 27. 5. 1997, Okrožnega
sodišča v Ljubljani in sklepom skupščine z
dne 7. 2. 1997.

Predlog sklepa: poveča se osnovni kapi-
tal delniške družbe Lesnina trgovina, Tr-
govsko podjetje d.d., s stvarnimi vložki (od-
stopljenimi terjatvami po sklepu o prisilni
poravnavi St 1/97 z dne 27. 5. 1997 Okrož-
nega sodišča v Ljubljani, ob izključitvi pred-
nostne pravice po 313. členu ZGD), v skup-
nem znesku 20,000.000 SIT in doplačilom
28.225 SIT ter izda upnikom po vpisu tega
povečanja v sodni register 1.875 delnic (po
priloženem seznamu) v nominalni vrednosti
po 10.000 SIT, obračuannih po 10.681,72
SIT v skladu z ocenjeno vrednostjo delnic
prve in druge emisije.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe Lesnina trgovina d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta delniške družbe Lesni-
na trgovina d.d., v predlaganem besedilu po
predlogu uprave in soglasju nadzornega sve-
ta ter določi prečiščeno besedilo statuta.

5. Preoblikovanje delniške družbe Lesni-
na trgovina, d.d., v družbo z omejeno odgo-
vornostjo.

Predlog sklepa: delniška družba Lesnina
trgovina, Trgovsko podjetje d.d., se preobli-
kuje po vpisu povečanja osnovnega kapitala
v sodni register v družbo z omejeno odgo-
vornostjo:

Firma preoblikovane družbe se glasi: Le-
snina trgovina, Trgovsko podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: Lesnina trgovina, d.o.o.
Sedež družbe: Ljubljana
Osnovni kapital: osnovni kapital je enak

obstoječemu kapitalu družbe in znaša
34,638.225 SIT. Obstoječe delnice delničar-
jev vpisane v delniški knjigi, se v nominal-
nem znesku zamenjajo za poslovne deleže.

Seznam družbenikov je priloga sklepa.
Za direktorja se imenuje Stojan Oštir.

Odpokliče se nadzorni svet.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
II. Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

vpisani v delniško knjigo, ki najmanj tri dni
pred dnevom skupščine prijavijo svojo ude-
ležbo na sedežu družbe. Pooblaščenci del-
ničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pi-
sno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri druž-
bi.

III. Gradivo za skupščino: predlogi skle-
pov in predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe so delničarjem na vpo-
gled na sedežu družbe.

IV. Ponovni sklic: če ob prvem sklicu ne
bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zase-
danje skupščine dne 24. 11. 1997 ob 14. uri
na istem naslovu.

Lesnina trgovina, d.d.,
Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana

Št. 22-4/97-18 Ob-4358

Vabilo
Vabimo vse potencialne ponudnike bla-

ga, storitev in del, da se udeležijo posveto-

vanja o poslovanju s Centrom vlade za in-

formatiko glede na nove predpise o javnih

naročilih. Posvetovanje bo v sredo dne

15. 11. 1997 ob 11. uri v veliki dvorani v

1. nadstropju na Langusovi 4 v Ljubljani.

Center Vlade za informatiko

Št. 430/97 Ob-4247

Na podlagi sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Republike Hr-
vaške o znanstvenem in tehnološkem sode-
lovanju, objavljen v Ur. l. RS, št. 17/96 in
na podlagi protokola prvega zasedanja skup-
nega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje med državama, podpisan 25. 4.
1997, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za izbiro predlogov znanstveno-
raziskovalnih projektov v okviru

slovensko-hrvaškega znanstvenega
sodelovanja v letih 1998 in 1999

1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte in sicer: krajši obiski
do 12 dni in daljši obiski od 1–3 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raz-
iskovalno 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 aplikativne-
ga raziskovanja, financirane v okviru na-

cionalno-raziskovalnega programa (Ur. l.
RS, št. 8/95) ali odobrene mednarodne pro-
jekte,

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
področjih ekologije/zaščite okolja, bioteh-
nologije, naravoslovja, novih materialov,
medicinskih znanosti, elektrotehnike, geo-
logije in geofizike, farmacije in farmakolo-
gije, strojništva, demografije – migracijskih
in narodnostnih vprašanj, prava in analize
družbenih sprememb.

4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je januar 1998.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 8,000.000 SIT.

7. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in hrvaškem no-

silcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih,
– načrt obiskov slovenskih in hrvaških

raziskovalcev za 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in hr-

vaškega nosilca projekta ter sodelujočih raz-
iskovalcev z najpomembnejšimi publikaci-
jami, ki se nanašajo na vsebino projekta,

– opis projekta.
8. Hrvaški partner mora prav tako oddati

prijavo na svojem pristojnem ministrstvu
(Ministrstvo za znanost in tehnologijo).

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-hrvaškega
znanstvenega sodelovanja 1998–1999«, mo-
rajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah
na naslov: Slavi Krušič, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Slovenska 50, 1000
Ljubljana, Slovenija.

12. Ponudbe morajo prispeti na naslov iz
11. točke tega razpisa do vključno 15. 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 17.
decembra 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
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Ob-4316

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in pravil-
nika o raziskovalnih programih za uresniče-
vanje nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, št. 35/94)
Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Mi-
nistrstvo za okolje in prostor objavljata

razpis
raziskovalnega projekta v okviru

Ciljnega raziskovalnega programa
Varstvo okolja

I. Predmet razpisa je izbira izvajalcev v
okviru Ciljnega raziskovalnega programa
Varstvo okolja za obdobje 1997–1998.

II. Razpisani raziskovalni projekt: Ukre-
pi približevanja zahtevam okoljske zakono-
daje Evropske Unije.

Ukrepi se nanašajo na naslednja področ-
ja varstva okolja:

– zakonodaja in drugi splošni ukrepi
varstva okolja,

– varstvo zraka,
– ravnanje z odpadki,
– varstvo voda,
– varstvo narave,
– nadzor industrijskih virov onesnaževa-

nja in okoljska tveganja,
– kemikalije in genske tehnologije ter
– hrup zaradi prometa in uporabe hrup-

nih naprav.
III. Rok izdelave: 12 mesecev po podpi-

su pogodbe.
IV. Okvirna vrednost projekta je

20,000.000 SIT.
Izbrane izvajalce bosta ministrstvi finan-

cirali v naslednjih deležih:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:

50%,
– Ministrstvo za okolje in prostor: 50%.
IV. 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 razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. 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 vrednosti Ministrstvo za okolje in
prostor, znanstveno kakovost raziskovalnih
skupin določajo recenzenti ekspertskega si-
stema Ministrstva za znanost in tehnologijo
po kriterijih za aplikativne in razvojne razi-
skave (informacije Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, pravilnik o pogojih in metodo-
logiji izbora in financiranja projektov temelj-
nega in aplikativnega raziskovanja ter razvo-
ja – Ur. l. RS, št. 5/94). Izvajanje postopka z
vidika dispozicije ciljnega raziskovalnega
programa Varstvo okolja usklajuje in nadzi-
ra programski odbor ciljnega raziskovalnega
programa Varstvo okolja.

4. Pri izboru izvajalcev projekta bodo
imeli prednost predlogi raziskav, ki bodo s
kvalificiranostjo predlagateljev, opredelitvi-
jo problemov, raziskovalnim pristopom, fi-
nančno ponudbo in časovnim načrtom obe-
tali učinkovito doseganje ciljev razpisanega

projekta. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki
bodo za izvajanje projekta za posamezna
področja varstva okolja oblikovali projekt-
ne skupine, sestavljene interdisciplinarno in
medinstitucionalno. Prednost bodo imeli pri-
javitelji, ki so v okviru programa Varstvo
okolja že uspešno izvedli razvojno razisko-
valne 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. Razpisno dokumentacijo z izhodišči
za izdelavo raziskovalnega projekta prijavi-
telji pridobijo od dneva objave do prijavne-
ga roka v vložišču Ministrstva za okolje in
prostor, Župančičeva 6 (drugo nadstropje),
Ljubljana.

3. Pisne ponudbe z oznako »Ne odpiraj –
razpis za CRP Varstvo okolja« morajo pri-
javitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v vlo-
žišče Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, Ljubljana. Ovojnica s ponud-
bo mora prispeti na naslov ne glede na
varstvo prenosa te pošiljke do vključno 24.
10. 1997 do 14. ure. Ponudbe bo po preteku
tega roka odprla komisija za odpiranje po-
nudb.

4. Nepravočasnih in nepravilno oprem-
ljenih oziroma oddanih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijavite-
ljem.

5. Odpiranje ponudb bo 27. 10. 1997 ob
9. uri na sedežu Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

6. Prijavitelji bodo obveščeni o izboru
izvajalcev do 5. 11. 1997.

7. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana, oziroma na telefon 13-11-107,
Aljana Pogačnik.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 335/97 Ob-4317

Zavod za odprto družbo Slovenija, Ve-
gova 8, Ljubljana razpisuje

natečaj
za finančno podporo programom in

aktivnostim,
v katere se vključujejo mladi v starosti

15 do 20 let in ki jih organizirajo in vodijo
tako odrasli kot tudi mladi sami, ter se izva-
jajo v šolskem letu 1997/98, predvsem v
okviru izvenšolskih dejavnosti.

Namen mladinskega programa, ki poteka
v okviru programov Zavoda za odprto druž-
bo Slovenija, je spodbuditi in podpreti ustvar-
jalne pobude mladih. Na podlagi razpisa bo
razdeljena denarna pomoč v skupni višini
50.000 ameriških dolarjev v tolarski proti-
vrednosti. Program je namenjen razvoju
znanj in sposobnosti, ki so potrebne odprti
družbi, to je jasno izražanje idej, toleranca,
odgovorno odločanje, raziskovalne dejavno-
sti in podpira programe in vsebine, ki so
organizirane na pobudo dijakov in potekajo
v organizaciji šolskih ali izvenšolskih sku-
pin. Izvajajo se lahko na šolah ali pa v zunaj-
šolskih ustanovah in lokacijah. Dijaki dolo-
čijo mentorja ali vodjo za svojo skupino.

Rok prijave na razpis je 24. oktober
1997, prijavite se na podlagi izpolnjene pri-
javnice na naslov: Zavod za odprto družbo
Slovenija, Prijava na razpis mladinskega
programa, Vegova 8, 1000 Ljubljana.

Upoštevali bomo samo prijave, ki bodo
prispele na zgornji naslov do 24. 10. 1997
do 12. ure.

V okviru mladinskega programa razpi-
sujemo podporo za naslednje programe in
aktivnosti:

1. Mladinski časopisi, publikacije in
zbirke

2. Raziskovalne naloge in projekti
Podprte bodo naloge ali projekti, ki za-

gotavljajo kontinuiteto raziskovalnega dela
in jih izvajajo skupine ali posamezniki. Ra-
ziskovalne naloge, ki se izvajajo v okviru
maturitetnih raziskovalnih nalog, ne bodo
podprte.

3. Različni programi, ki se ukvarjajo s
problemom identitete

Programi naj nepolitično obravnavajo po-
dročje identitete in so usmerjeni v premago-
vanje osebne in družbene krize, ter vsebujejo
teme, kot so osebna in socialna identiteta,
stereotipi, simboli, zgodovina identitete, strp-
nost do drugačnosti, toleranca, razumevanje
razlik in diskriminacije, samospoštovanje,
emocionalna stabilnost, mednarodno razume-
vanje. Potekajo naj v obliki tedenskih sre-
čanj, ki jih lahko občasno vodijo tudi stro-
kovnjaki iz posameznih področij. Cilj pro-
grama je povečanje samozaupanja in strpno-
sti do drugačnosti med mladimi in je
namenjen intenzivni debatni dejavnosti.

4. Program izmenjave med dijaki Vzhod-
ne in Srednje Evrope

Program se navezuje na mednarodno raz-
iskovalno dejavnost, na mednarodne šolske
projekte ali na drugačno mednarodno de-
javnost mladine, vendar le v okviru izme-
njave med državami, v katerih deluje Soro-
ševa fondacija (večinoma države Vzhodne
in delno Srednje Evrope). Krijejo se stroški
popotovanja naših dijakov v tujino in ne
obiski dijakov iz šol v tujini pri nas.

5. Različni programi, ki spodbujajo
ustvarjalnost mladih in potekajo v organi-
zaciji izvenšolskih skupin

Podprli bomo samoiniciativne dejavno-
sti in programe mladih.

Komisija za mladinski program bo po
predpisanem roku za oddajo prošenj pregle-
dala prijave in denarno podprla najzanimi-
vejše projekte. Prijavljeni bodo pisno ob-
veščeni o določitvi. Finančna sredstva bodo
lahko koristili od januarja 1998 naprej. Pro-
jekte, ki že tečejo, pa bomo denarno podprli
že do konca leta 1997.

Prošnje s programi in aktivnostmi, ki se
nanašajo na športne, umetnostne, glasbe-
ne, zdravstvene, gledališke, lutkovne, tr-
govske, fotografske ali verske vsebine, ki
obravnavajo probleme zasvojenosti z dro-
go, oziroma so namenjene osnovnošolski
populaciji, prizadeti mladini, mladini s te-
žavami, begunskim otrokom ali starejšim
ljudem, ki niso predmet razpisa, ne bodo
obravnavane. Na take prošnje tudi ne bo-
mo odgovarjali.

Nepopolnih prošenj ne bomo obravna-
vali.

Odobrena finančna sredstva se lahko po-
rabijo za izvedbo projektov in v okviru le-
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teh tudi za (skromno) plačilo vodji ali men-
torju, za materialne ali potne stroške. Na-
kup računalniške opreme bomo podprli sa-
mo izjemoma.

Prejemniki denarne pomoči so dolžni od-
dati zaključno poročilo na Zavod za odprto
družbo Slovenija, Vegova 8, 1000 Ljublja-
na (v roke Alenki Makuc) najkasneje do
31. 8. 1998.

Razpisa za naslednjo šolsko leto 1998/99
ne bomo več pošiljali po pošti na šole, tem-
več bo objavljen v prvi polovici oktobra
1998, prijavnica pa bo na domači strani,
oziroma vam jo bomo poslali po pošti, če
boste želeli.

Za podrobnejše informacije se obrnite
na Alenko Makuc, koordinatorico mladin-
skega programa na Zavodu za odprto druž-
bo Slovenija, tel. 061/12-56-450, 12-54-728.

Zavod za odprto družbo Slovenija

Št. 753 Ob-4318

Družba Rudnik Mežica – MPI, d.o.o.,
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

graditev objekta za razžveplanje
odpadnih plinov (RDP) metalurške

predelave sekundarnih svinčevih surovin
1. Naročnik: Rudnik Mežica – MPI, Me-

talurgija, plastika in inženiring, d.o.o., Žer-
jav 79, Črna na Koroškem.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za graditev objekta RDP.

3. Predmet ponudbe je:
3.1. izdelava projektne dokumentacije:

projekt za pridobitev gradbenega dovolje-
nja, ki mora vsebovati načrte po 27. členu
zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96), projekt za razpis, projekt za izvedbo
in projekt izvedenih del;

3.2. gradnja objekta v smislu zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 28/86 in Ur.
l. RS, št. 59/96) obsega nabavo tehnološke
opreme in montažo ter izvedbo poizkusnega
obratovanja z izročitvijo objekta naročniku
po sistemu funkcionalnega ključa.

Ponudnik mora točki 3.1. in 3.2. ponuditi
ločeno. Izbiro izvajalcev za vsa druga dela
razen dobave in montaže tehnološke opreme
opravi naročnik s posebnim razpisom.

4. Lokacija: obstoječe industrijsko ob-
močje Rudnika Mežica v Žerjavu.

5. Osnovni tehnološki parametri
Tehnologija razžveplanja odpadnih pli-

nov naj bo z zemeljsko alkalnim sredstvom
(apno CaO, kalcijev hidroksid Ca(OH)2, ap-
nenec CaCO3). Ostanek razžveplanja mora
biti primeren za trajno odlaganje.

Proces metalurške predelave svinčevih
sekundarnih surovin je diskontinuiran (v sar-
žah). V odvisnosti od faze procesa predela-
ve vsebnost žveplovega dioksida v odpad-
nih plinih niha od 1,4 g/m3 do 14 g/m3 (pov-
preček 4,5 g/m3). Pretok volumna odpadnih
plinov dosega 20.000 m3/h (pri normalnih
pogojih), povprečna temperatura odpadnih
plinov je pod 150° C. Zaradi termičnega
vzgona je potrebno za napravo za razžve-
planje razžveplane odpadne pline ponovno
zagreti nad 70° C. Manjkajoče podatke, ki
so pogojeni z značilnostmi ponudnikove teh-
nologije razžveplanja, si mora ponudnik pri-
dobiti sam.

6. Obseg ponudbe – meje graditve ob-
jekta

Objekt razžveplanja odpadnih plinov se
prične na tlačni strani ventilatorjev obstoje-
čega odpraševalnega sistema metalurških
obratov ter zaključi za ponovnim zagretjem
z vstopom v obstoječi dimovod.

Energenti (električna energija 400/230 V,
voda, komprimiran zrak) so na meji obstoje-
čega objekta.

7. Garancijske zahteve učinka razžvepla-
nja: skupna emisija žveplovega dioksida me-
talurških obratov ne sme presegati 0,8 g/m3

odpadnih plinov (pri normnih pogojih, 4.
člen urede o emisiji snovi v zrak in naprav
za pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz
sekundarnih svinčevih surovin, Ur. l. RS, št.
73/94) z možnostjo kasnejše prilagoditve na
skupno emisijo 0,4 g/m3.

8. Ugotavljanje garancijskega učinka
razžveplanja: med poizkusnim obratova-
njem in garancijske prevzemne meritve ozi-
roma skupne emisije žveplovega dioksida
metalurških obratov bo po veljavnih predpi-
sih izvajala institucija, ki ima ustrezna poob-
lastila Ministrstva za okolje in prostor  Re-
publike Slovenije. Naročnik prevzame ob-
jekt od izvajalca na podlagi doseženih ga-
rancijskih zahtev.

9. Okvirna vrednost projekta: 270.000 SIT.
10. Rok pričetka del december 1997, rok

dokončanja del maj 1999.
11. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be
Naročnik bo imenoval komisijo, ki bo

izbrala najugodnejšega ponudnika po na-
slednjih merilih:

– dokazila o registraciji za vse faze gra-
ditve objekta,

– popolnost ponudbe,
– reference ponudnika in sodelavcev,
– optimalni izbor tehnologije in opreme

glede na gabarite obstoječega objekta, ki je
namenjen za razžvepljevalno napravo,

– obratovalni stroški,
– prilagodljivost naprave,
– doseganje garancijskih zahtev,
– upravljanje in vzdrževanje naprave,
– cena in fiksnost cen,
– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanja objekta proti tehnološke-

mu riziku.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-

pisa ponudnik pristane na razpisne pogoje,
ki so zajeti v razpisni dokumentaciji in se
nahaja pri naročniku. Razpisna dokumenta-
cija je na razpolago vsem ponudnikom in jo
po končani uporabi vrnejo. Najcenejši po-
nudnik ni nujno tudi najugodnejši.

12. Rok za oddajo ponudbe je 45 kole-
darskih dni od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

Ponudbo je potrebno poslati na naslov:
Rudnik Mežica, MPI, d.o.o., Žerjav 79, 2393
Črna na Koroškem.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z oznako »Ne odpiraj« – ponudba za gradi-
tev objekta »RDP« v Žerjavu.

Na hrbtni strani mora ponudnik navesti
svoje ime in naslov.

13. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po poteku razpisa, na sedežu pod-
jetja naročnika MPI, d.o.o., Žerjav 79, Črna
na Koroškem ob 12. uri.

Javnega odpiranja ponudb se lahko po-
nudniki udeležijo le ob predložitvi poobla-
stil.

14. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku najkasneje 45 dni po
datumu odpiranja ponudb.

15. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu družbe Rudnik
Mežica – MPI, d.o.o. v Žerjavu 79, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.

Ponudniki naj se predhodno telefonično
najavijo, telefon 0602/38-160, kontaktna
oseba Peter Souvent, dipl. inž. met.

Rudnik Mežica – MPI, d.o.o.,
Črna na Koroškem

Ob-4315

Komisija za oddajanje poslovnih prosto-
rov v najem Občine Brežice v skladu s
pravilnikom o oddajanju poslovnih prosto-
rov v najem (Ur. l. RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnega prostora

v najem
Poslovni prostor je v pritličju poslovne

stavbe Cesta prvih borcev 11 v Brežicah,
površine 22,75 m2, primeren za prodajalno.

Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni pro-

stor pod pogojem, da ga uporabi za potrebe
svoje dejavnosti in na lastne stroške izvede
vsa potrebna adaptacijska dela.

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri.

– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin.

Interesenti lahko dobijo informacije o
razpisanih prostorih in ostalih pogojih v Od-
delku za gospodarske javne službe in gos-
podarske zadeve, Občine Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice, soba št. 23, vsak
dan od 8. do 14. ure ali po telefonu
0608/62-050 int. 230.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z oz-
nako “Za javni razpis” v 15 dneh od dne-
va objave na naslov: Občina Brežice –
komisija za oddajanje poslovnih prosto-
rov v najem, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sod-
nega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti za opravljanje dejavnosti
prosilca, dokazilo o finančnem stanju pro-
silca in potrdilo o stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v
15 dneh po končanem razpisu.

Komisija za oddajanje
poslovnih prostorov v najem

občine Brežice

Št. 18/97 Ob-4366

Veletrgovina Velma export import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
60. redne seje upravnega odbora z dne 3. 10.
1997 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št. 675,
k.o. Razvanje in sicer:

A. Poslovno trgovski skladiščni prostori
v pritličju skupne površine do 12.000 m2, z
možnostjo nakupa manjših kvadratur po do-
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govoru oziroma na podlagi etažnega pro-
jekta.

Pričakovana cena je 1.100 DEM/m2.
B. Poslovno trgovski prostori v I. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.500 m2, z možnost-
jo nakupa manjših kvadratur po dogovoru
oziroma na podlagi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 900 DEM/m2.
C. Poslovno skladiščni prostori v kleti v

skupni površini do 250 m2, z možnostjo na-
kupa manjših kvadratur po dogovoru oziro-
ma na podlagi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
D. Pisarne v I. nadstropju poslovne stav-

be v skupni površini do 211,44 m2, z mož-
nostjo nakupa manjše kvadrature po dogo-
voru podlagi na osnovi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 1,450 DEM/m2.
2. Pokriti jekleni nadstrešek pri vratarni-

ci s pripadajočim zemljiščem v Mariboru,
Tržaška c. 65, ki stoji na delu parc. št. 563/5,
vl. št. 670, k.o. Razvanje, v izmeri 122,72
m2.

Pričakovana cena je 500 DEM/m2.
3. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
4. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
5. Asfaltirano, urejeno parkirišče v Ma-

riboru, Tržaška c. 65, na parc. št. 563/5, vl.
št. 670, k.o. Razvanje, v skupni izmeri do
17.000 m2.

Pričakovana cena je 400 DEM/m2.
6. Neasfaltirano, komunalno urejeno

zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65 v skup-
ni izmeri do 3.500 m2.

Pričakovana cena je 200 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo »Nepremičnine«. Prijavi na razpis je po-
trebno priložiti potrdilo o vplačani varščini,
ki znaša 10% navedene izklicne cene za
posamezno nepremičnino. Varščino je po-
trebno poravnati na žiro račun podjetja
VETRANS, d.o.o., Maribor, Tržaška 65, št.
51800-601-57481, odprt pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Maribor, ali na kakšen drug nev-
tralni žiro račun po predhodnem dogovoru s
prodajalcem nepremičnin. Varščino je po-
trebno vplačati najkasneje do zaključka zbi-
ranja ponudb s pripisom »varščina«. Varšči-
na je plačljiva v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

Javno zbiranje ponudb velja do 20. 10.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potr-
dila o državljanstvu Republike Slovenije za
fizične osebe ter potrdilo o vplačilu
varščine.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine VEMA export-import, d.d.,

Maribor, Tržaška c. 65, dne 22. 10. 1997 ob
12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št. 1 (A, B, C, D) je vpisana zastavna
pravica na listi C. Kupnina je plačljiva v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. Prodaja-
lec se ne obvezuje skleniti pogodbe s po-
nudnikom, ki ponudi najvišjo kupnino.
Prodajalec bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval ponujeno ceno, na-
čin plačila, velikost nakupa, tehnološko
zaokroženost ter druge elemente ponudbe.
Posamezne nepremičnine se lahko kupuje-
jo tudi po delih oziroma dva ali več kup-
cev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu »vi-
deno – kupljeno«. Prometni davek, druge
dajatve in stroške prenosa lastništva plača
uspešni ponudnik – kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8
dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Prevzem nepremičnin bo mogoč ta-
koj po plačilu celotne kupnine. Vplačana
varščina se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru z g. Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema,
export-import, d.d., Maribor

Ob-4319

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, objavlja na podlagi 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
in sklepa Občinskega sveta občine Grosup-
lje z dne 25. 9. 1996

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so nepremičnine na
območju predvidenega zazidalnega načrta
Turistično oskrbovalnega centra II. pri Mo-
telu – Grosuplje, in sicer v k.o. Grosuplje –
naselje:

– parc. št. 171/4 v izmeri 3455 m2,
– parc. št. 177/3 v izmeri 1129 m2,
– parc. št. 177/4 v izmeri 1761 m2,
– parc. št. 178 v izmeri 530 m2,
– parc. št. 179/1 v izmeri 707 m2,
– parc. št. 179/3 v izmeri 442 m2,
– parc. št. 180/2 v izmeri 245 m2,
– parc. št. 182/3 v izmeri 430 m2,
– parc. št. 217/3 v izmeri 26 m2.
vse v skupni izmeri: 8725 m2.
2. Izklicna cena vseh nepremičnin je:

49,046.499,10 SIT.
3. Osnovni pogoji:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se

izkažejo s potrdilom o državljanstvu Re-
publike Slovenije.

– Zastopniki fizičnih oseb morajo na jav-
ni dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zako-
niti zastopniki pravnih oseb pa morajo po-
leg pisnega pooblastila predložiti še overjen
izpis iz sodnega registra.

– Dražitelji morajo pred pričetkom draž-
be vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun Občine Grosuplje št.
50130-630-810272 s pripisom za dražbo –
TOC II, v roku 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS in v istem roku oddati pisno prijavo
v zapečateni kuverti z oznako »za javno
dražbo – TOC II«. V pisni prijavi se nave-
dejo natančni podatki ponudnika in kopija
vplačila varščine.

– Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po javni draž-
bi, ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.

– Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo us-
peli, bomo varščino vrnili v treh dneh po
dražbi brez obresti.

– Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin in vse stroške v zvezi s preno-
som lastništva.

4. Drugi pogoji:
– V primeru večjega števila dražiteljev,

se bo izklicna cena povečevala za 1%. Vrst-
ni red se določi po prispelih prijavah.

– Dražitelji so seznanjeni, da je predvi-
den zazidalni načrt v bližini avtoceste,
zaradi česar bo moral uspeli dražitelj prido-
biti še soglasje oziroma koncesijo DARS.

– Izbrani dražitelj se z nakupom nepre-
mičnin zavezuje, da bo v roku tri mesece po
sklenitvi pogodbe naročil in sofinanciral
predvideni zazidalni načrt »TOC II«, in si-
cer v deležu ca. 3,000.000 SIT.

– Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
odproda nepremičnin nobenemu dražitelju.
V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino
v treh dneh po javni dražbi brez obresti.

– Prodajalec si v primeru odprodaje ne-
premičnin pridržuje predkupno pravico za
dobo dveh let po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe.

5. Javna dražba bo v torek, 28. 10. 1997 ob
10. uri v prostorih Občine Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje – sejna soba (I. nadst.).

6. Vse dodatne informacije so na voljo
po telefonu 061/761-211. Po predhodni na-
javi je mogoč tudi ogled nepremičnin.

Ob-4320

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, objavlja na podlagi 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
in sklepa Občinskega sveta občine Grosup-
lje z dne 25. 9. 1996

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so nepremičnine na
območju predvidenega zazidalnega načrta
Turistično oskrbovalnega centra III. pri Mo-
telu – Grosuplje, in sicer v k.o. Grosuplje –
naselje:

– parc. št. 157/5 v izmeri 713 m2,
– parc. št. 157/7 v izmeri 6079 m2,
– parc. št. 160 v izmeri 1406 m2,
– parc. št. 166/2 v izmeri 12712 m2,
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– parc. št. 170/3 v izmeri 1116 m2,
vse v skupni izmeri: 22026 m2.
2. Izklicna cena vseh nepremičnin je:

123,816.411,20 SIT.
3. Osnovni pogoji:
– Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom o državljanstvu Re-
publike Slovenije.

– Zastopniki fizičnih oseb morajo na jav-
ni dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zako-
niti zastopniki pravnih oseb pa morajo po-
leg pisnega pooblastila predložiti še overjen
izpis iz sodnega registra.

– Dražitelji morajo pred pričetkom draž-
be vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene na žiro račun Občine Grosuplje št.
50130-630-810272 s pripisom za dražbo –
TOC III., v roku 15 dni po objavi v Urad-
nem listu RS in v istem roku oddati pisno
prijavo v zapečateni kuverti z oznako »za
javno dražbo – TOC III.«. V pisni prijavi se
navedejo natančni podatki ponudnika in ko-
pija vplačila varščine.

– Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po javni draž-
bi, ter plačati celotno kupnino v roku 15 dni
po sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je
odstopil od nakupa. V tem primeru plačana
varščina zapade v korist prodajalca.

– Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo us-
peli, bomo varščino vrnili v treh dneh po
dražbi brez obresti.

– Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin in vse stroške v zvezi s preno-
som lastništva.

4. Drugi pogoji:
– V primeru večjega števila dražiteljev,

se bo izklicna cena povečevala za 1%. Vrst-
ni red se določi po prispelih prijavah.

– Dražitelji so seznanjeni, da je predvi-
den zazidalni načrt v bližini avtoceste,
zaradi česar bo moral uspeli dražitelj prido-
biti še soglasje DARS.

– Izbrani dražitelj se z nakupom nepre-
mičnin zavezuje, da bo v roku tri mesece po
sklenitvi pogodbe naročil in sofinanciral
predvideni zazidalni načrt »TOC III«, in si-
cer v deležu ca. 3,000.000 SIT.

– Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
odproda nepremičnin nobenemu dražitelju.
V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino
v treh dneh po javni dražbi brez obresti.

– Prodajalec si v primeru odprodaje ne-
premičnin pridržuje predkupno pravico za
dobo dveh let po sklenitvi kupoprodajne po-
godbe.

5. Javna dražba bo v torek, 28. 10. 1997 ob
10. uri v prostorih Občine Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje – sejna soba (I. nadst.).

6. Vse dodatne informacije so na voljo
po telefonu 061/761-211. Po predhodni na-
javi je mogoč tudi ogled nepremičnin.

Občina Grosuplje

Ob-4321

SAP Ljubljana TURBUS, d.d., Ljublja-
na, Središka 4, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov

v I. nadstropju poslovne stavbe Ljublja-
na, Slovenska 56, v izmeri 297,53 m2.

Poslovni prostor je zaseden in preneha
najemno razmerje za predmetne prostore
15. 4. 1998.

Pričakovana cena za m2 poslovnega pro-
stora je 470.000 SIT.

Pogoji javnega zbiranja ponudb.
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
RS in pravne osebe, ki so registrirane in
imajo sedež v RS, priporočeno v zaprti ku-
verti z označbo »zbiranje ponudb«. Prijavi
na razpis je potrebno priložiti potrdilo o
vplačani varščini, ki znaša 2,000.000 SIT
in je varščino potrebno vplačati na žiro
račun SAP Ljubljana TURBUS, d.d., Ljub-
ljana, št. 50103-601-99821 pri APP Ljub-
ljana. Rok za zbiranje ponudb je do 20. 10.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati ponuje-
no ceno, plačilne pogoje, overjen izpisek
iz registra za pravne osebe ali overjeno
fotokopijo potrdila o državljanstvu RS za
fizične osebe, ter potrdilo o vplačilu varšči-
ne.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
tajništva SAP Ljubljana TURBUS, Sre-
diška 4, Ljubljana, dne 24. 10. 1997 ob 12.
uri.

Ponudnike bomo o odločitvi obvestili v
5 dneh od dneva odpiranja ponudb. Ponud-
ba ne zavezuje prodajalca k sklenitvi po-
godbe.

Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
skleniti pogodbo v 8 dneh po sprejemu ob-
vestila s strani prodajalca. Če ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe s prodajal-
cem, pripada varščina prodajalcu.

Kupec mora celotno kupnino vplačati v
15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se
znesek vplačane varščine všteje v kupnino.

Ponudnikom, katerih ponudbe ne bodo
sprejete, bo varščina brezobrestno vrnjena
v 8 dneh po sprejemu odločitve, da se nji-
hova ponudba ne sprejme.

Nepremičnina se prodaja po načelu »vi-
deno – kupljeno«.

Davek na promet nepremičnin in stroške
v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe pla-
ča prodajalec, vse druge stroške pa trpi
kupec.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru s tajništvom prodajalca, na tel. št.
317-197.

SAP Ljubljana TURBUS, d.d.,
Ljubljana

Št. 42/96 Ob-4322

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) Društvo za prosto-
voljno delo MOST – Service Civil Interna-
tional Slovenia vabi k

oblikovanju programa za leto 1998
organizatorje in organizatorke projek-

tov s področja pomoči marginaliziranim so-
cialnim skupinam, ekologije, renovacij pro-
storov neprofitnih organizacij ipd.

Projekte lahko prijavijo neprofitne prav-
ne ali fizične osebe. Organizator oziroma
organizatorka projekta mora upoštevati os-
novna načela prostovoljnega dela – soli-
darnost, prostovoljnost, pomoč in samopo-
moč. Pri izboru projektov bomo upoštevali

upravičenost projekta, dolgoročni učinek
na ožjo in širšo okolico, uporabnost rezul-
tatov in možnost nadaljevanja projekta.
Prednost bodo imeli novi projekti, v katere
se lahko vključijo prostovoljci in prosto-
voljke iz Slovenije in tujine.

MOST – SCI bo organizatorju posredo-
val prostovoljce in prostovoljke iz Slove-
nije in tujine (1/3 domačih in 2/3 tujih),
nudil pomoč pri organizaciji projekta in
izobraževanje vodstva, ustrezno promovi-
ral projekte in sodeloval pri iskanju spon-
zorjev oziroma financerjev.

Prijavnice so na voljo na sedežu Druš-
tva MOST, Breg 12, 1000 Ljubljana, tel.
125-80-67 vsak dan med 10. in 13. uro.
Rok za oddajo prijavnice je 27. oktober
1997.

Društvo MOST, Ljubljana

Št. 906/97 Ob-4323

Banka Celje, d.d. v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: CBH, d.o.o., Celje, Prešer-

nova 18, Celje.
Predmet prodaje:
– 286 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,

po ceni 15.000 SIT za eno delnico,
– 1.214 prednostnih delnic Banke Ce-

lje, d.d., po ceni 15.000 SIT za eno delni-
co.

Prednostno pravico imajo v skladu z
določili 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 ak-
ceptira.

Delničarji lahko svojo predkupno pra-
vico uveljavljajo do vključno 29. 10. 1997.
Po preteku roka bodo delnice pod enakimi
pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje, d.d., Celje

Št. 0402-033/1-105/97 Ob-4324

Ministrstvo za notranje zadeve, Štefa-
nova 2, Ljubljana na podlagi 10. člena pra-
vilnika o obliki in besedilu pečatov držav-
nih organov v Republiki Sloveniji (Ur. l.
SRS, št. 17/90) in pravilnika o izvajanju
zakona o nadzoru državne meje (Ur. l. RS,
št. 19/91-I) preklicuje žig o vstopu – izsto-
pu državne meje (čl. 5) naslednje oblike:

– pravokotne oblike, v velikosti 35 mm
x 20 mm,

– obrobljen je z enojno ravno črto,
– v sredini ima žig avtomatsko nastavi-

tev datumske datirke,
– v zgornjem delu žiga je besedilo:

OBREŽJE,
– v spodnjem delu žiga je številka: 30.

Št. 108/97 Ob-4325

Avtohiša, d.d., Ljubljana, Vodovodna 93,
preklicuje štampiljko bordo rdeče in svetlo
sive barve z mehanizmom v pravokotni obliki
velikosti 7 cm x 8 cm in širine 3 cm. Zgoraj je
temen pravokotnik v njem pa sta dve veliki
črki AH nad njima pa je stilizirana streha. Pod
tem je z velikimi črkami napisano
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AVTOHIŠA, pod napisom pa je manjši ozek
temen pravokotnik v njem pa dve mali črki

d.d., ob koncu tega pravokotnika se nahaja
številka štampiljke 3.

Ob-4326

Dragotin Ahlin, Bevkova 48, Kamnik,
preklicuje štampiljko z naslednjo vsebino:
SPLOŠNA AMBULANTA, Dr. AHLIN,

Kamnik-Laze, Bevkova 48, 1240 Kamnik,
tel./fax. 061 831-598.

Ob-4327

Slovenijavino, p.o., Ljubljana preklicu-
je štampiljko z naslednjo vsebino: »Slove-
nijavino, podjetje za proizvodnjo in trgo-

vino z alkoholnimi pijačami, p.o. Ljublja-
na 5«.

GP Bograd d.o.o., Celovška 136, Ljub-
ljana, preklicuje delovno dovoljenje št.
424-8367/97-487, izdano na ime Jusufoski

Ramazan, Dekar Makedonija. s-63147
Gostilna Majs, Hrast 24, Suhor, prekli-

cuje odločbo o obrtnem dovoljenju št.
011281/0087/01-44/1995, izdano nna ime
Popovič Tatjana. g-63415

Inštitut za varstvo pri delu, Maribor, pre-
klicuje certifikat št. 009236 na ime Rade

Miloševič, Domžale, Bevkova 4, izdanega
dne 22. 2. 1997 pri Ministstvu za notranje
zadeve. s-63114

Milton d.o.o., Vojkova 4, Ljubljana, pre-
klicuje štampiljko pravokotne oblike, dolži-

ne 4 cm, širine 1, 5 cm, z naslednjo vsebino:
MILTON d.o.o. LJUBLJANA. s-63210

Švegelj Olga, Kolesarska pot 4, Šentvid
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list št.
27-0332/94 5087648, izdan 25. 4. 1994 za

Trgovina na drobno Olga Švegelj s. p.
s-63408

Trdič KD, Pot k Igrišču 6, Ljubljana,
preklicuje delovno dovoljenje, izdano na
ime Kajtazaj Nazif. s-63269

Zavarovalnica Adriatic, Tržaška cesta,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico št.

444242, izdano na ime Oven Miroslav,
Viška cesta 67, Ljubljana. s-63379

Anželj Mira, Smilinci 102, Cerkvenjak,
potni list št. BA 510453. m-2282

Atauasova Ružica, Podgorska 6, Kočev-
je, potni list št. BA 126546, izdala UE Ko-
čevje. g-63412

Bizjak David, Bošamarin 45, Koper, pot-
ni list št. AA 352657, izdala UE Koper.
g-63327

Bizjak David, Bošamarin 45, Koper, li-
stino za prehod meje z Italijo št. AI 352657.
g-63328

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Bizjak Kosta, Mengeška 5, Trzin, potni
list št. AA 643478, izdala UE Domžale.
s-63388

Blažević Suljo, Ljubljanska 7, Maribor,
potni list št. AA 388583, izdal Generalni
konzulat Munchen. p-63058

Cerkvenik Božidar, Ulica Pohorskega
bataljona 8, Ljubljana, potni list št. BA
88936. s-63121

Chvatal Katjuša, Pod gozdom 10a, Trzin,
potni list št. AA 759456, izdala UE
Domžale. g-64052

Cokan Aleš, Plešičeva 7, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 245848. s-63336

Cvenkelj Pogačnik Nataša, Podnart 25,
Podnart, potni list št. AA 755899, izdala UE
Radovljica. g-63169

Čatič Omer, Mladinska 3, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 590725. s-63258

Černilec Matjaž, Turistična 12, Naklo,
potni list št. BA 024914, izdala UE Kranj.
s-63339

Češarek Boštjan, Urbanova 14, Ribnica,
potni list št. AA 387699, izdala UE Ribnica.
s-63027

Čič Vasja, Kandijska 41, Novo mesto,
potni list št. AA 224156, izdala UE Novo
mesto. g-63160

De Andrea Enrique, Petrovija 77, Umag,
potni list št. AA 499867, izdala UE Koper.
g-63263

Demšar Gorazd, Na Kresu 22, Železniki,
potni list št. BA 26447, izdala UE Škofja
Loka. s-63245

Dumič Olga, Polje 353, Ljubljana, potni
list št. BA 267914, izdalo Veleposlaništvo
RS. p-63030

Fortun Dušan, Vojkova 4, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 973310. s-63064

Gajski Nataša, Labor 3, Marezige, pre-
pustnico št. AI 125409. g-63172

Gashi Hesat, Stara cesta 14, Kranj, potni
list št. BA 525880, izdala UE Kranj. s-63041

Girandon Vida, Novo Polje Cesta
XVII/11, Ljubljana, potni list št. AA
595955. s-63344

Gorjup Ivanka, Koliška 3, Vir, potni list
št. BA 328386, izdala UE Domžale.
s-63152

Gorjup Jože, Koliška 3, Vir, potni list št.
BA 328385, izdala UE Domžale. s-63153

Gorkič Matjaž, Opekarniška cesta 41,
Šempeter pri G., prepustnico AI 22317, iz-
dala UE Nova Gorica. g-63211

Grgič Matjaž, Tabor 2A, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 412873. s-63352

Grubelnik Vladimir, Vorančeva 6, Muta,
potni list št. AA 0884509, izdala UE Radlje.
p-63040

Grum Danilo, Fala grad 30, Fala, potni
list št. AA 267838. m-2294

Grum Marjanika, Fala grad 30, Fala, pot-
ni list št. AA 267831. m-2295

Horvat Mirko, Frankovo naselje 69,
Škofja Loka, potni list št. AA 099587, izda-
la UE Škofja Loka. s-63292

Horvat Zvonko, Ulica Dr. Franca Kova-
čiča 6, Ljutomer, potni list št. BA 133237,
izdala UE Ljutomer. p-63120

Hribar Dejan, Selo pri Zagorju 72, Za-
gorje, potni list št. AA 806870, izdala UE
Zagorje. p-63127

Hudarin Patricija, Kidričeva 6, Velenje,
potni list št. AA 264023, izdala UE Velenje.
p-63027

Keserovič Ermin, Grablovičeva 36, Ljub-
ljana, potni list št. BA 455784. s-63023

Kleindienst Robert, Podgorje 29/c, Kam-
nik, potni list št. AA 322074. s-63146

Klinc Iva, Gubčeva 7, Slovenj Gradec,
potni list št. BA 132848, izdala UE Slovenj
Gradec. g-63171

Kneževič Dušan, Ulica Staneta Bokala
18, Jesenice, potni list št. AA 907830, izda-
la UE Jesenice. p-63052

Kocjančič Stefan, Cesta Borcev 11 Ber-
toki, Koper, potni list št. AA 518483, izdala
UE Koper. g-63416

Kompara Stojan, Jezični vrh 20, Idrija,
potni list št. AA 524988, izdala UE Idrija.
p-63041

Konc Marko, Poljšica pri Podnartu 1,
Podnart, potni list št. AA 15472, izdala UE
Radovljica. s-63393

Kralj Ivan, Tomanova 11A, Maribor,
potni list št. BA 9946. p-63116

Križanič Janja, Boreči 10, Ljutomer, pot-
ni list št. BA 611082, izdala UE Ljutomer.
p-63053

Kunc Stanislava, Begunje na Gorenj-
skem 9/A, Begunje, potni list št. BA 134716,
izdala UE Radovljica. g-63212

Lah-Legenstein Suzana, Gerlinci 94,
Cankova, potni list št. BA 195871, izdala
UE Murska Sobota. p-63042

Lazar Slavko, Cankarjeva 76, Nova Go-
rica, prepustnico AI 112030, izdala UE No-
va Gorica. g-63326

Lindič Miha, Mlakarjeva 12, Kamnik,
potni list št. AA 521088, izdala UE Kamnik.
s-63207

Lovšin Simona, Ulica Ivana Roba 54,
Novo mesto, potni list št. AA 896053, izda-
la UE Novo mesto. g-63067

Lozinšek Marko, Plintovec 51, Zgornja
Kungota, potni list št. BA 439914, izdala
UE Pesnica. m-2274/A

Majaron Gregor, Sojerjeva 8, Ljubljana,
potni list št. AA 145899. s-63220

Markič Klementina, Grgarske Ravne 76,
Grgar, potni list št. AA 350064, izdala UE
Nova Gorica. g-63055
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Maček Milan, Ulica Talcev 5, Šentjur,
potni list št. BA 554754, izdala UE Šentjur
pri Celju. p-63021

Noč Franci, Cesta Toneta Tomšiča 38,
Jesenice, priglasitveni list št. 14-0363/94.
s-63291

Oblak Jasna, Škapinova 4, Celje, potni
list št. BA 307689, izdala UE Celje. p-63113

Pahor Marjetka, Fazan 6/B, Portorož,
potni list št. BA 402595. g-63054

Pirnovar Aleš, Rjava cesta 24/A, Ljub-
ljana, potni list št. BA 556147. s-63035

Pirnovar Ivan, Rjava cesta 24/a, Ljublja-
na, potni list št. BA 66153. s-63037

Pirnovar Tatjana, Rjava cesta 24/a, Ljub-
ljana, potni list št. BA 66313. s-63036

Pogačnik Marko, Podnart 25, Podnart,
potni list št. AA 755900, izdala UE Radov-
ljica. g-63170

Ponjevič Fabila, Grablovičeva 36, Ljub-
ljana, potni list št. AA 677811. s-63024

Počivavšek Terezija, Šaranovičeva 9,
Celje, potni list št. AA 37097, izdala UE
Celje. g-63164

Prapotnik Dušan, Kocljeva 7, Gornja
Radgona, potni list št. BA 632854, izdala
UE Gornja Radgona. p-63025

Prapotnik Lilijana, Kocljeva 7, Gornja
Radgona, potni list št. AA 162462, izdala
UE Gornja Radgona. p-63024

Prodnik Darja, Klavčičeva 9, Kamnik,
potni list št. BA 1776, izdala UE Kamnik.
s-63113

Radešić Maja, Veloščkova 4, Izola, pot-
ni list št. AA 508369, izdala UE Izola.
s-63296

Rajk Pepca, Stopiče 51, Stopiče, preklic
potnega lista št. BA 356318, objavljenega v
UL 26/97. g-63161

Rogelj Ivana, Unec 3, Rakek, potni list
št. AA 349606, izdala UE Cerknica. s-63400

Rumež Venčeslav, Dalmatinska 49, Ma-
ribor, potni list št. AA 188259. p-63060

Savić Sabina, Prušnikova 6, Ljubljana,
potni list št. BA 655147, izdala UE Ljublja-
na. s-63078

Simić Cvijeta, Ig 316, Ig, priglasitveni
list št. 28-0953/94, izdan dne 25. 5. 1994.
s-63280

Simšič Marko, Stjenkova 8, Postojna,
potni list št. AA 803480, izdala UE Postoj-
na. p-63111

Skok Drago, Reševa 2, Ptuj, potni list št.
AA 262848, izdala UE Ptuj. g-63213

Slunjski Damijan, Bohoričeva 22, Ljub-
ljana, potni list št. AA 819641. s-63232

Stopar Stanislav, Tomšičeva 13, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 192807, izdala UE
Slovenj Gradec. g-63414

Šantak Anton, Jenkova cesta 17, Vele-
nje, potni list št. BA 020355, izdala UE
Velenje. p-63036

Šterman David, Lastomerci 24, Gornja
Radgona, potni list št. BA 622647. p-63037

Šumah Andreja, Troblje 42, Slovenj Gra-
dec, potni list št. BA 339380, izdala UE
Slovenj Gradec. g-63325

Švab Iztok, Markova 69, Koper, potni
list št. BA 224537, izdala UE Koper.
g-63413

Taneski Desanka, Ulica Milana Skr-
binška 10, Maribor, potni list št. BA 20.
s-63218

Taneski Grujo, Ul. Milana Skrbinška 10,
Maribor, potni list št. BA 18. s-63217

Taneski Nenad, Ulica Milana Skrbinška
10, Maribor, potni list št. BA 19. s-63219

Tratnjek Bojana, Rakičan Partizanska 24,
Murska Sobota, potni list št. BA 361004,
izdala UE Murska Sobota. p-63033

Trček Erika, Jačka 13, Logatec, preklic
potnega lista št. BA 483991, objavljenega v
UL 61/97. s-63246

Vede Boris, Menardova 24, Ljubljana,
potni list št. AA 310834. s-63060

Vede Matjaž, Menardova 24, Ljubljana,
potni list št. AA 310833. s-63059

Vergolin Maja, Senčna pot 82, Portorož,
potni list št. BA 225942, izdala UE Piran.
g-63214

Vergolin Maja, Senčna pot 82, Portorož,
prepustnico AI 14392, izdala UE Piran.
g-63215

Veselko Danijela Marta, Celovška 106,
Ljubljana, potni list št. AA 172099. g-63343

Vider Vital, Ljubljanska 13, Maribor,
potni list št. AA 548629, izdala UE Mari-
bor. p-63119

Vidergar Janez, Dvoržakova 11, Dom-
žale, priglasitveni list št. 06-1109/94, izda-
no 30. 11. 1994. s-63247

Vilčnik Emil, Za Hrastjem 18, Maribor,
preklic potnega lista št. AA 298940, objav-
ljenega v UL 59/97. p-63029

Vranješ Nastja, Ulica 25. Maja 17, Ptuj,
potni list št. AA 989947, izdala UE Ptuj.
g-63329

Zolić Safet, Pristavška 1, Tržič, potni
list št. AA 727661, izdala UE Tržič. p-63026

Žalec Jožef, Ulica Danila Bučarja 9, Čr-
nomelj, potni list št. BA 490892, izdala UE
Črnomelj. p-63028

Druge listine

AC Rufac d.o.o., Ob Mahovniški cesti 3,
Kočevje, uradno potrdilo za registracijo av-
tomobila Renault Twingo št. šasije
VF1C06605 16896370, izdano od
Carinarnice Ljubljana, izpostava Novo me-
sto. g-63289

Anžel Breda, Zg. Duplek 117g, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ
Maribor, izdano leta 1975. m-2298

Angelovič Igor, Ljubljanska 58, Celje,
indeks EPF Maribor. p-63005

Babnik Aleksander, Hudovernikova 2,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
1445471, izdala Zavarovalnica Adroatic.
s-63278

Badovinac Danica, Cesta Bratstva in
enotnosti 10, Metlika, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Ledina, izdano leta 1993/94.
s-63051

Bajželj Terezija, Britof 236, Kranj, potr-
dilo o strokovni usposobljenosti trgovskega
poslovodjo, izdala Gospodarska zbornica
Slovenije, izdano leta 1996. s-63368

Bajc Roman, Tabor 5A, Ceknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 2492, iz-
dala UE Ceknica. s-63340

Bajt Draga Vander, Izletniška cesta 11,
Bled, priglasitveni list št. 34232869.
g-63375

Bajt Iztok, Križ 250, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. A, št. 15588, izdala UE SE-
žana. p-63064

Bakula Bojan, Vulčeva 12, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 0774132, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-63241

Balantič Miha, Tomšičeva 21/D, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje. g-63118

Ban Samo, Raztez 8, Brestanica, diplo-
mo št. 562, izdano leta 1988. g-63183

Begić Azra, Reboljeva 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1049712, reg. št. 208083. s-63243

Belak Dušan, Škofja vas 8, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 35661. p-63057

Benigar Bogomil, Smledniška 18, Kranj,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev li-
cence v cestnem prometu št. 600238.
g-63358

Berisha Shemsedin, Zrkovska 105, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104348. m-2308

Berčon Tomaž, Bukovica 24, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14734, izdala UE Grosuplje. s-63288

Bečirbašić Metka, Mivka 23, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdano leta 1964 na ime Ambrož
Marjeta. s-63265

Bijek Rafael, Vir pri Stični 77, Ivančna
Gorica, spričevalo o končani šoli za vozni-
ke motornih vozil, izdano leta 1983. s-63268

Bizjak Sašo, Plešičeva 10, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Poklicne šole za vozni-
ke, izdano leta 1994. s-63066

Bizjan Tomo, Ulica Bratov Učakar 54,
Ljubljana, diplomo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, izdano leta 1991/92.
s-63048
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Biškup Marjan, Podvinci 32, Ptuj, za-
ključno spričevalo Kovinarske šole, Ptuj,
izdano leta 1992. m-2292

Blažič Sabina, Drenik 20, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-63331

Blagajčević Emir, Brodarjev trg 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
14035, reg. št. 117694. s-63199

Božič Mateja, Poljanska 20 C, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu 132/A-1, izdano leta 1986 na ime Ka-
stelic Mateja. s-63040

Božič Mihael, Mihovo 2, Šentjernej, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 34270.
g-63392

Bohanec Janez, Godemarci 1, Mala Ne-
delja, delovno knjižico št. 3949, ser. št.
217046, izdana 1979 pri UE Ljutomer.
p-63114

Borišek Marija, Partizanska pot 33, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. B. g-63010

Borovnik Nuša, Preserje 7. ulica 9, Ra-
domlje, zaključno spričevalo Trgovske sred-
nje šole, izdano leta 1978 na ime Capuder
Nuška. s-63158

Brecelj Milena, Regentova 18, Maribor,
knjižico dodatnega zavarovanja št. LJ
2504442045 ZZZS. m-2309

Brečko Marcela, Pekrska 39, Maribor,
indeks št. 82103316 EPF Maribor. m-2291

Brkić Hazim, Dobja vas 15, Ravne na
Koroškem, spričevalo GŠC, smer zidar, iz-
dan leta 1973. m-2307

Brovč Edita, Trnje 18, Železniki, listino.
g-63390

Bruner Vladimir, Šegova 10, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11241. g-63122

Brus Vladimir, Podvinci 110/A, Ptuj, pri-
glasitveni list št. 42-0859/94, izdan 27. 5.
1994. g-63383

Bukovec Boštjan, Prelesje 21, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001031397, reg. št. 7220, izdala UE Treb-
nje. s-63159

Cafuta M., Zidankova 15, Ptuj, zaključ-
no spričevalo, izdano leta 1982/83. p-63123

Cafuta Petra, Šentilj 163, Šentilj v Slov.
Goricah, zaključno spričevalo OŠ Slavko
Šlander Maribor, izdano leta 1992. m-2293

Cegnar Janez, Kavčičeva 64, Ljubljana,
diplomo Srednje gradbene šole Ivana Kav-
čiča, št. 804, izdala leta 1991. s-63242

Celec Petra, Staneta Rozmana 20, Mur-
ska Sobota, indeks št. 81460250. p-63008

Cokan Aleš, Plešičeva 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 43090,
reg. št. 164824. s-63337

Cvikl Otmar, Šentiljska cesta 126/a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
97354-trajna VD duplikat. m-23136

Čamernik Roman, Dragomerska 60 A,
Dragomer, zavarovalno polico št. 0521919,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-63057

Čatić Jasmin, Toplarniška 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40053.
s-63085

Čatić Zijad, Kidričeva 29, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, št. 3498. p-63047

Černilogar-Svetičič Tonka, Bilečanska 2,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
0443847, izdala Zavarovalnica Adroatic.
s-63223

Čerčnik Robi, Otemna 7, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 35355.
g-63177

Čičigoj Gregor, Kovačičeva 3/b, Koper,
original zaključno spričevalo OŠ, Koper, iz-
dano leta 1990/91. g-63162

Čop Iztok, Studenčice 4a, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19047.
g-63025

Džeferović Rudolf, Pri šoli 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 41116.
m-2296

Danilova Vesna, Cesta Revolucije 11,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S
1101785. g-63308

Debevec Tomaž, Viška cesta 69, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414736, reg. št. 190946. s-63132

Dimitrijevič Zoran, Nušičeva 14, Celje,
diplomo o zaključnem izpitu Kovinarske šo-
le, Zreče. g-63397

Dobravc Peter, Tugomerjeva 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 813036, reg. št. 139539. s-63006

Dolžan Urška, Trtnikova 27, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Srednje upravno ad-
ministrativne šole, izdano leta 1992. s-63381

Dolgan Maša, Doljna Košana 66, Koša-
na, zavarovalno polico Ao 0517528, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-63197

Dolinar Darja, Dolenja vas 35, Polhov
Gradec, kombinirano dijaško mesečno vo-
zovnico št. 1052. s-63257

Dolinšek Urša, Berčičeva 6/c, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34334.
s-63367

Dolić Jasminka, Smrjene 121, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 204223,
S 1012683, izdala UE Ljubljana. s-63080

Dovečer Ines, Belokranjska 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5912.
s-63073

Dragan Matej, Malija 111, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 9589, izdala UE
Izola. p-63055

Drofenik Aleša, Petrovičeva 13, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje zdarvstve-
ne šole in Gimnazije, izdano leta 1993/94.
s-63228

Drofenik Igor, Koretno 16/A, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

13913, izdala Občina Šmarje pri Jelšah.
p-63102

Dunato Tamara, Ulica Jana Husa 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929570, reg. št. 200019. s-63371

Dušič Sabina, Brodska cesta 14, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. SLO-04/0278239,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-63175

Erker Andreja, Stara Cesta 24, Logatec,
potrdilo o strokovnem izpitu za OŠ Tabor,
Logatec, izdano leta 1994. s-63236

Fajdiga Robert, Šmarje 41, Šmarje, za-
ključno spričevalo PKAŠ Koper. g-63320

Fanaj Femi, Petrovičeva 3, Ljubljana, de-
lovno dovoljenje št. 0424463401, izdano
dne 7. 8. 1997. s-63086

Farič Bernarda, Razvanjska 74, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Delavske univerze
v Mariboru, izdano leta 1976. m-2303

Farič Brigita, M. Zidanška 8, Šentjur,
spričevalo. p-63018

Fende Aleš, Breg ob Kokri 19, Preddvor,
delovno knjižico. s-63201

Ferlinc, Celje, listino št. 43923. p-63004

Ferlinc Nataša, Na Zelenici 9, Celje, za-
varovalno polico št. 1056581. p-63049

Fiegl Karmen, Šmihel 15, Šempas, spri-
čevalo o zaključnem izpitu zdravstveno izo-
braževanje Nova Gorica, izdano na ime Ko-
drič Karmen, izdano leta 1981/82. g-63410

Fišakov Danijela, Mucherjeva 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026067, reg. št. 205900. s-63166

Fičur Franko, Obala 127, Portorož, za-
varovalno polico avtomobilskega zavarova-
nja, izdala Zavarovalnica Adriatic, št. AO
519557. g-63179

Fortun Dušan, Vojkova 4, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-63049

Fortuna Gvido, Dekani 129, Dekani,
obrtno dovoljenje št. 313-308/84. g-63252

Fradl Marija, Grajena 10/C, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36486.
g-63384

Gabršček Simon, Bevkova 70, Anhovo,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
23212. g-63309

Gajić Milan, Polje cesta VI/16, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
215152, S 1138256, izdala UE Ljubljana.
s-63084

Gal Boris, Lendavska 18 Petišovci, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11480, izdala UE Lendava. p-63022

Gašič Boris, Nazorjeca 13, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6031.
o-63062

Gašperšič Irena, Istrskega odreda 6, Di-
vača, spričevalo 3. letnika Trgovske šole v
Novi Gorici, izdano leta 1979/80 na ime
Mahnič Irena. s-63056
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Tatjana, Škalce 24, Slovenske Konjice,
spričevalo 1. in 2. letnika STŠ Celje.
g-63310

Gerden Alojzij, Cesta v hrib 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
141106, št. reg. 12319. s-63216

Gergeta Valter, Premančan 25, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 6290, izdala UE
Piran leta 1993. g-63109

Gičulović Ljubomir, Cesta v Mestni log
100 A, Ljubljana, zaključno spričevalo Ko-
vinarske šole Novo mesto, izdano leta 1973
pod št. 1309. s-63047

Gojković Simo, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil Šolskega Centra za kovinar-
sko stroko, Novo mesto, št. 3181, izdano
leta 1977. s-63180

Gombač Sonja, Podvozna 3, Izola, spri-
čevalo OŠ. g-63007

Gombač Sonja, Podvozne 3, Portorož,
spričevalo 2. letnika Administrativne šole,
Koper, izdano leta 1974/75 na ime Koblar
Sonja. g-63300

Gomboc Olga, Stara 4, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 5500. p-63046

Gomboc Simona, Prvomajska 5, Murska
Sobota, indeks št. 81484575. p-63006

Gorišek Frančišek, Pako 42, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3544,
izdano pri UE Vrhnika. g-63138

Grželj Zlatko, Volče 21, Košana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9470, izdala
UE Postojna. s-63124

Gržina Miha, Archinetova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32731.
s-63391

Gržinič Damjana, Čentur 6, Marezige,
spričevalo 1. letnika. g-63361

Grabnar Mateja, Irča vas 1, Novo mesto,
zaključno spričevalo Gimnazije Novo me-
sto, št. 7, izdano leta 1992. s-63271

Grad Klemen, Mengeška cesta 58, Tr-
zin, indeks Fakulteta za Geodezijo. s-63259

Grad Marko, Zaloška cesta 193 A, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-63053

Grah Dragotin, Novi vrh 8, Zgornja Vel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFEH, št.
5097. p-63035

Gračner Marjan, Jakob pri Šentjurju 11Č,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6307, izdala UE Šentjur pri Celju. s-63235

Grbič Barbara, Benedičičeva 4, Jeseni-
ce, spričevalo 1. 2. in 3. in 4. letnika in
zaključnega spričevala CSNI Jesenice, iz-
dano leta 1989-1993. g-63315

Gregorn Miroslav, Glinškova ploščad 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 545945, reg. št. 125351. s-63046

Gregorčič Simona, Avčinova 10, Ljub-
ljana, indeks Ekonomske poslovne fakulte-
te v Mariboru. s-63004

Gril J., Lesično, listino št. 13166.
p-63044

Grosar Henrik, Cankarjeva 33, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izda-
la UE Nova Gorica. p-63063

Gruden Franc, Jezero 26 a, Preserje, za-
varovalno polico št. 40473414, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-63081

Grum Bernard, Flandrova 6, Ljubljana,
indeks Fakultete za organizacijske vede v
Kranju, št. 33212. s-63133

H. Oto, Mariborska 39, Dravograd, voz-
niško dovoljenje, št. 1115. p-63015

Hegedič Marko, Radvanjska 46, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106611. m-2314

Herman Branka, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40562.
s-63248

Herman Marjeta, Zelen breg, Ravne na
Koroškem, spričevalo 1. letnika Srednje teh-
nične kem. šole, Ruše, izdano leta 1972/73.
m-2283

Hirši Anže, Smrekarjeva 23 b, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076904, št. reg. 210927. s-63227

Horvat Mirko, Frankovo naselje 69,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 15498, izdala UE Škofja Loka.
s-63293

Horvat Mirko, Gornji Lakoš 148 A, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12185, izdala UE Lendava. p-63023

Hočevar Simeon, Završje 17, Podmol-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62872, reg. št. 182048. s-63364

Hrastnik Silvo, Velike Grahovče 2,
Laško, zavarovalno polico št. AO 448950.
p-63010

Hrašovec Ida, Hočko Pohorje 75b, Ho-
če, zaključno spričevalo Šolskega centra za
blagovni promet, izdano leta 1976. m-2287

Iljević Štefan, Pokoše 2, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1073. g-63202

Interzav d.o.o., Vojkovo nabrežje 32,
Koper, zeleno karto Zavarovalnice Adriatic
d.d. Koper, št. 245097, 245098, 245099,
245100, 245101. g-63317

Ivanović Snježana, Celovška cesta 108,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izda-
no leta 1992. s-63150

Jagodic Marko, Selca 25, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 24847, izdala UE
Škofja Loka. s-63088

Jakelj Marjan, Ljubljanska cesta 101,
Šmarje-Sap, zaključno spričevalo Centra
strokovnih šol, izdano leta 1966. s-63044

Jaklič Rafael, Veselova cesta III 16, Gro-
suplje, zaključno spričevalo šole za voznike
motornih vozil na Ježici, izdano leta 1962.
s-63140

Jakše Jože, Draga 10, Šmarješke toplice,
zaključno spričevalo Poklicne kovinarske
šole, izdano leta 1978. s-63262

Jambrovič Eva, Cankarjeva 34, Radov-
ljica, listino. g-63034

Jamnik Franc, Ulica Pohorskega bataljo-
na 21, Zgornja Polskava, zaključno spriče-
valo Šole za živinorejsko veterinarske teh-
nike, izdano leta 1967/68. s-63349

Jež Maja, Veluščkova ulica 8, Izola, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, iz-
dano leta 1982, na ime Slapšek Maja, izdal
Republiški komite za vzgojo in izobraževa-
nje ter telesno kulturo. s-63176

Jelenc Peter, Smoluč 45, Žirovnica
64274, spričevalo 8. razreda OŠ Anton To-
maž Linhart. g-63387

Jelnikar Dušan, Spodnji Log 12/A, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115348, izdala UE Litija. s-63230

Jemenšek Marija, Prešernova 1, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3074.
m-2289

Jerančič Kristina, Župančičeva 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101953, reg. št. 160045. s-63168

Jerebic Matej, Lokavec 10, Zg. Velka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10211.
m-2299

Jerin Marija, Podkraj 3a, Zagorje, zava-
rovalno polico AO 0509195, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. g-63012

Jerman Zvezdana, Marija Reka 2, Pre-
bold, spričevalo OŠ Prebold. p-63121

Jevnikar Simona, Podlipogalv 13/a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41303. s-63226

Jevšček Tadej, Grgarske Ravne 50, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCE,
izdala UE Nova Gorica. p-63054

Jezovšek Boštjan, Kranjčica 34, Šentjur,
spričevalo. p-63020

Jovanovič Anica, Na zelenici 6, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22059.
p-63115

Jurajevčič Lara, Na Griču 3, Kranj, vo-
zovnico Alpetour, št. 417944. g-63253

Jurak Peter, Tominskega 58, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
241919, reg. št. 152487. s-63045

Juratovec Peter, Drnovo 61, Leskovec,
spričevalo 8. razreda. p-63124

Jurejevčič Tomaž, Pot v Boršt 29, Ivanč-
na Gorica, zavarovalno polico št. 40420200,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-63335

Jušič Edina, Ljubljanska 64, Celje, spri-
čevalo. g-63093

Kac Peter, Palmejeva 30, Ljubljana, spri-
čevalo 2. in 3. letnika Centra strokovnih šol
in osebnih storitev, izdano leta 1992/93,
1993/94. s-63338
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Kajič Sandi, Ulica 1. avgusta 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
485416, reg. št. 5724. g-63354

Kalender Azrin, Cesta Revolucije 2/a,
Jesenice, spričevalo OŠ Jesenice. g-63178

Kapelj Franc, Babno Polje 8, Postojna,
zaključno spričevalo Šole za voznike mo-
tornih vozil, Ježica, izdano leta 1971/72.
s-63151

Kapič Hasan, Cesta Revolucije 3, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, št. 221931, izda-
la UE Jesenice. g-63185

Kaplan Uroš, Cesta 24. Junija 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
767560, reg. št. 114130. s-63272

Karahodžič Alen, Cesta v Rovte 16, Je-
senice, diplomo Kovinske šole, izdana leta
1993-smer obdelovalec kovin. g-63191

Kegl Majda, Rožengrunt 19, Sveta Ana,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje šole
kmetijske mehanizacije, izdano leta
1992/94. m-2273

Kenda Roman, Sp. Gorje 125A, Zgornje
Gorje, indeks Centra usmerjenega izobraže-
vanja, Jesenice, izdan leta 1985. g-63116

Kepic David, Ps. Polica 16, Cerklje na
Gorenjskem, vozovnico Alpetour št.
418781. g-63312

Kepic Marko, Skaručna 28, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1190277,
reg. št. 219587. s-63283

Kerenc Jožica, Varda 24, Jurovski Dol,
diplomo Srednje ekonomske šole, izdano
leta 1987. m-2302

Kern Roman, Industrijska cesta 2a, Ra-
domlje, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
31207, izdala UE Domžale. s-63237

Kerševan Severina, Preserje 43, Branik,
delovno knjižico. p-63126

Klakočar Karli, Cesta Kozjanskega odre-
da 84, Šentjur, zavarovalno polico št.
0435249, izdala Zavarovalnica Adriatic.
p-63112

Klavzner Aleksandra, Prešernova 5, Le-
nart, potrdilo o znanju CPP. m-2301

Klemenčič Barbara, Stomaž 11C, Do-
bravlje, indeks Teološke šole. s-63165

Knaus Bojan, Ograde 16, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. ABFG, št.
565. s-63275

Knez Marjan, Spodnji Rudnik I/5, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. S 000725364,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-63069

Kožuh Barbara, Štrukljeva 11, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Šentvid, izdano leta 1994.
s-63409

Kogovšek Aleš, Groharjeva 22, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. AO 0507408, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. s-63240

Kogovšek Dušan, Knežak 36A, Knežak,
spričevalo GSC-Vajenska šola v Ljubljani,
št. 241/1968/69. s-63369

Kokol Dejan, Krčevina pri Vurbergu
106, Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Ptuj,
podružnica Grajena. m-2281

Kokoše Jože, Birkovec 13a, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1376. g-63104

Kolaković Anto, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje železniške šole, izdano leta 1991.
g-63366

Koleša Ciril, Senožeti 75, Dol pri Ljub-
ljani, zaključno spričevalo za poklicne voz-
nike, izdano leta 1972. s-63194

Kolman Monika, Gornja Bistrica 157/d,
Črenšovci, spričevalo izdano leta 1991/92
za STFŠ v Mariboru. g-63101

Kolmančič Ervin, Skolibrova 8, Ormož,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4174.
s-63282

Koncilja Rebeka, Trg Revolucije 10/a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10105, izdano pri UE Trbovlje. g-63251

Kordiš Stanislav, Župančičeva 13, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 16010, izdala UE Grosuplje. s-63003

Korenč Stanislav, Gorenjska cesta 16,
Logatec, spričevalo OŠ Logatec, izdano le-
ta 1962. g-63184

Korošec Gregor, Jereka 43, Bohinjska
Bistrica, listino. g-63313

Korošec Janez, Ulica 27. decembra 14,
Bistrica ob Sotli, zaključno spričevalo Po-
klicne kovinarske šole v Mariboru, izdano
leta 1979. m-2274

Kos Vilma, Kobdilj 9A, Štanjel, zavaro-
valno polico 1-AO-97, izdala Zavarovalni-
ca Adriatic št. 0517966. g-63103

Kosednar Jožef, Brodarjev trg 12, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Avto šole Ježi-
ca, izdano leta 1971. s-63091

Kovačič Damjan, Šentvid 26, Grobelno,
zaključno spričevalo št. 383-93. p-63051

Kovačič Sandi, Artiče 5/b, Artiče, zava-
rovalno polico št. 0434319, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. g-63318

Kovič Gordana, Grbinska 34A, Litija,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Centra strokov-
nih šol, izdano na ime Bogošič Gordana.
g-63299

Kozole Sergej, Pod Hribom 2, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
6330. g-63127

Košenina Borut, Slape 42, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81688, S
146981, izdala UE Ljubljana. s-63075

Košir Aleš, Trstenik 50, Golnik, voz-
niško dovoljenje, št. 33504, št. S 102713.
g-63351

Košorak Olga, Vodenina 239, Krško,
vozniško dovoljenje, št. 4725. g-63324

Koštal Nevenka, Postaja 48, Mirna Peč,
spričevalo. g-63321

Koščak Matjaž, Pod Gozdom cesta VI
10, Grosuplje, zaključno spričevalo Srednje
šole Josip Jurčič v Ivančni Gorici, izdano
leta 1988. s-63266

Kočar Anita, Studenec 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 42164.
s-63256

Kočar Boštjan, Tišina 4, vozniško dovo-
ljenje. p-63014

Krajnc Vesna, Brezovec 38, Cirkulane,
spričevalo 1. 2. 3. in 4. letnika Upravno
administrativne šole, izdani leta 1982/83,
1983/84, 1984/85. g-63377

Kremžar Borut, Prušnikova 38, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-63334

Krevatin Tomaž, Kolarska 2, Koper,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šo-
le v Kopru, izdano leta 1993. g-63348

Krhin Andreja, Ratež 47, Brusnice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31935, izda-
la UE Novo mesto. g-63206

Krivec Marjeta, Mali Kal 8, Mirna Peč,
spričevalo. g-63065

Krivograd Jure, Nicina 34, Prevalje, di-
plomo št. 279, izdano leta 1989. g-63319

Kužner Andreja, Kampel 1/C, Koper, za-
ključno spričevalo, izdano leta 1996/97.
g-63105

Kuhelj Marjetka, Viška cesta 49 b, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Srednja šola tehniških strok in osebnih sto-
ritev v Ljubljani leta 1992. s-63070

Kunc Ciril, Požarnice 22, Vnanje Gori-
ce, zavarovalno polico št. 306222, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-63332

Kuzmič Vidaček Štefanija, Koroška 1,
Radlje ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Gostinske šole Slovenj Gradec, izda-
no leta 1979/80. g-63029

Ladinek Boštjan, Cvetlična 9, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje kovinarske, strojne in
metaluške šole Maribor, izdano leta 1994.
m-2310

Lapajne Borut, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1001256,
reg. št. 201272. s-63389

Lavrič Luka, Gregorčičeva 27, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-63386

Lavrič Mateja, Sebenje 86, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15799.
g-63359

Leopold Alojz, Zg. Senarska 41, Sv. Tro-
jica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4267. m-2312

Leskovec Emil Vladimir, Štefanova 3,
Ljubljana, diplomo Fakultete za gradbeniš-
tvo in geodezijo-druga stopnja, izdano leta
1968. s-63276

Letnat Tjaša, Zrinjskega 1a, Vir, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21130, izda-
la UE Domžale. s-63187
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Levar Rosanda, Betnavska 110, Mari-
bor, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Vajeniške
šole za oblačila in frizersko šolo-oblačilna
smer, izdano leta 1974, 1975, 1976. m-2304

Lešnik Bojan, Zgornja Korena 49, Zgor-
nja Korena, priglasitveni list št.
064-1017/94. m-2275

Lešnik Oton, Glavni trg 27, Muta, potr-
dilo o vpisnem listu za čoln št.
02-03-5055-97. g-63376

Lilek Jolanda, Brnčičeva 8, Maribor,
spričevalo 1. letnika Bolničarske šole, izda-
no leta 1990. m-2305

Lipej Marjan, Bračna vas 8A, Bizeljsko,
zaključno spričevalo št. 5625 ŠC Borisa Ki-
driča Celje. g-63195

Ljubojevič Marina, Privoz 7 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 36467.
s-63145

Lomovšek Urška, Murnova 29, Mengeš,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Gimnazije Poljane, izdano leta 1993/94.
s-63273

Lovrin Miran, Dobrovnik, Lendava, za-
varovalno polico št. 0515043. p-63045

Lužnik Andreja, Legen 29, Šmartno pri
Slovenj Gradcu, diplomo izdano leta 1990,
izdala Srednja šola tehniško-naravoslovne
in pedagoške usmeritve. g-63186

Lubiana Vanesa, Bošamarin 66, Izola,
spričevalo osmega razreda. g-63181

Lukavečki Zvonko, Rapočeva 18, Mari-
bor, zaključno spričevalo Trgovske šole,
Maribor, izdano leta 1981. m-2279

Lunežnik Matej, Tomanova 4, Maribor,
diplomo Srednje družboslovne šole, Mari-
bor. m-2280

Mihelič Nina, Novo Polje XIV 25, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ledi-
na, izdano leta 1995/96. s-63123

Macanović Sašo, Puhova 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1134829, reg. št. 105890. s-63058

Macinič Matjaž, Parecag 57/a, Sečovlje,
spričevalo Srednje gradbene šole-duplikat.
g-63301

Majaron Gregor, Sojerjeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
970121, reg. št. 154183. s-63033

Malnarič-Frančeškin Maja, Polhov Gra-
dec 23, Polhov Gradec, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. s 565150, reg. št. 188908.
s-63403

Malovrh Boštjan, Dragočajna 25, Smled-
nik, indeks Fakultete za organizacijske ve-
de, Kranj št. 34015. g-63011

Mandelc Iztol, Gradnikova 83, Radovlji-
ca, spričevalo OŠ Radovljica, izdano leta
1964. g-63373

Marka Nina, Vrhovci cesta XIII/12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36020. s-63071

Marolt Ivica, Veliki Gaber 116, Veliki
Gaber, indeks Srednje administrativne šole,
izdano na ime Hribar Ivica, izdano leta
1982/83. s-63404

Martinc Jure, Trojarjeva 51, Kranj, spri-
čevalo 2. in 3. letnika Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju, izdano leta 1991/92.
s-63305

Martinović Aleksandra, Poljanski nasip
12, Ljubljana, delovno knjižico. s-63032

Matešič Rudolf, Gimnazijska 15, Trbov-
lje, zaključno spričevalo TSŠ Trbovlje, iz-
dano leta 1971. g-63129

Matjašič Frančiška, Ribiška pot 10, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4943. m-2311

Medved Jurij, Na Straški vrh 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
480240, št. reg. 41288. s-63141

Megušar Primož, Dolenja vas 97, Selca,
vozovnico Alpetour. g-63193

Mehmedovič Ahmet, Bratovževa
ploščad 10, Ljubljana, delovno dovoljenje
št. 424-9515/97-482, izdano 12. 9. 1997.
s-63286

Mejak Tadej, Liminjan 5, Portorož, spri-
čevalo Gimnazije Piran, izdano leta
1995/96-3. letnik. g-63357

Mejač Irena, Kvedrova cesta 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S611209, reg. št. 125091. s-63042

Merc Asibila, Kaplja vas 2, Prebold, de-
lovno knjižico. p-63048

Mezek Bernarda, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, spričevalo 8. razreda OŠ Stane
Žagar, izdano leta 1987, na ime Šušteršič
Bernarda. s-63221

Mirkov Branko, Sp. Škofije 69/a, Škofi-
je, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike PKAŠ, izdano leta 1978. g-63018

Mitič Marko, Trg Revolucije 6, Trbov-
lje, zaključno maturitetno spričevalo Peda-
goške Gimnazije, izdano leta 1982. s-63043

Mivšek Danijel, Cetore 28, Izola, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano
leta 1993. s-63097

Mlaker Veronika, Kostrivnica 20, Ka-
lobje, spričevalo. p-63019

Možina Miran, Vandotova 23, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044403, reg. št. 202606. s-63050

Morel Zmago, Vrtojba 9. septembra 62,
Šempeter, vozniško dovoljenje. g-63107

Močibob Denis, Kvaljeva 17, Koper,
spričevalo OŠ Št. 252/87-88. g-63360

Mužan Matjaž, Izletniška 42, Bled, in-
deks Varnostne fakultete. g-63385

Muženič Sergij, Marezige 27/A, Marezi-
ge, spričevalo o črkoslikarski stroki v Kra-
nju, izdano leta 1968. g-63106

Muharemović Refik, Celovška 263,
Ljubljana, diplomo Šole za voznike motor-
nih vozil, št. 27/76. s-63264

Mujičić Esad, Rimska 18, Šmarje-Sap,
spričevalo o končani šoli za voznike motor-
nih vozil, izdano leta 1978. s-63031

Mulalič Sabina, Tavčarjeva 3, Jesenice,
spričevalo 1. letnika SŠGTEK, Bled.
g-63399

Mušič Adela, Jamčeva 36a, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 9982, reg.
št. 15135, izdala UE Domžale. s-63149

Nikolič Nera, Partizanska 17D, Koper,
zaključno spričevalo Gimnazije Koper.
g-63363

Novak Klemen, Zavrh pod Šmarno goro
4 H, Šmartno, indeks Filozofske fakultete.
s-63198

Novak Olga, Rotman 44, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21600.
g-63120

Novak Primož, Požarnice 31, Notranje
Gorice, indeks Fakultete za organizacijske
vede v Kranju. s-63353

Novak Vilko, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 56154. s-63154

Oblak Bogdan, Bukov vrh 9, Poljane,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdala
Osnovna šola Ivan Tavčar Gorenja vas leta
1986. s-63142

Obrežan Brigita, Teharje 52, Teharje, in-
deks STŠ Celje, izdano leta 1987. m-2290

Obrstar Aleš, Vidmarjeva 48, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu Centra-
srednjih šol, izdano leta 1993. s-63148

Ogorevc Peter, Na Herši 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645763, reg. št. 180191. s-63229

Oražem Miroslav, Celovška 287, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. AO 0447241,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-63279

Orel Tanja, Stična 128, Ivančna Gorica,
potrdilo o uspehu, izdano leta 1997, izdalo
Ministrstvo za šolstvo. s-63203

Otavnik Irena, Latkova vas 56, Prebold,
listino o lastništvu delnic G 32 z dne17. 12.
1996, izdala Mladinska knjiga d.d. g-63411

Oven Jože, Cesta komandanta Staneta
11, Litija, spričevalo 3. letnika in diplomo,
izdala Srednja šola za elektrotehniko in go-
stinstvo Zagorje leta 1995. s-63076

Oven Jure, Povšetova 57, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Josip Jurčič,
Ivančna Gorica, izdano leta 1995. s-63063

Ovsec Janja, Gorjuša 31, Dob, spričeva-
lo 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1992/93. s-63281

Ozu Cvetka, Pristava 9, Šmarje, spriče-
valo. p-63125

Padežnik Vladek, Lahomšek 32, Laško,
spričevalo št. 25206. p-63009
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Pajer Matija, Pod Sablanico 11, Sežana,
indeks Medicinske fakultete. s-63022

Pajič Nada, Zagrebška 80, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 26971, izdano pri
UE Ptuk. g-63102

Paljk Blagomir, Istrski odred 15, Koper,
spričevalo strojni ključavničar, izdano leta
1968/69. g-63137

Panjan Aljoša, Jakčeva 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 191680, S
388864, izdala UE Ljubljana. s-63174

Paulin Biserka, Kraigherjeva 26, Celje,
spričevalo osmega razreda. p-63016

Pavlin Tina, Zlatnarjeva pot 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1141028, izdala UE Kranj. g-63396

Pavlović Bojana, Ob Sotočju 16, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika in zaključno spri-
čeva Srednje poklicne frizerske šole, izdano
leta 1974/75. s-63014

Pavček Marija, Podgora 16, Straža, voz-
niško dovoljenje, kat. BFG, št. 12835, izda-
la UE Novo mesto. g-63125

Perdec Darko, Prvačna, listino. p-63043

Perpar Stanislav, Levstikova ulica 3, Li-
tija, zaključno spričevalo Avto šole na Ježi-
ci, izdano leta 1970. s-63284

Pesjak Jožef, Loka 1, Tržič, spričevalo
OŠ Mirka Bračiča, Tržič, izdano leta
1966/67 in Poklicne šole avtomehanik,
Škofja Loka, izdano leta 1969/70. g-63008

Petek Franc, Razlagova 17, Celje, za-
ključno spričevalo Šole za poklicne vozni-
ke, izdano leta 1968. s-63274

Petković Ivan, Ulica Molniške čete 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
036525. s-63294

Petkovšek Janez, Ilirska 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
391971, reg. št. 27259. s-63135

Petrović Milja, Cesta 24. Junija 78, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Vlado Miklavc, izdano
leta 1988/89. s-63378

Petrovič Sašo, Titova 45, Jesenice, zava-
rovalno polico št. 475293, izdala Zavaro-
valnica Tilia. g-63196

Pevec Frančišek, Zagorica pri Velikem
Gabru 10, Veliki Gaber, spričevalo o za-
ključnem izpitu Centra strokovnih šol-smer
avtomehanik, št. 109/76. s-63038

Pevec Frančišek, Zagorica pri Velikem
Gabru 10, Veliki Gaber, vozniško dovolje-
nje, kat. BCEFGH, št. S 1100928, reg. št.
6571. s-63039

Pevec Frančišek, Pri Vel. Gabru 10, Ve-
liki Gaber, zaključno spričevalo za voznike
motornih vozil-Šola za voznike, izdano leta
1982. s-63345

Pečjak Janez, Zagorica 26A, Grosuplje,
diplomo Srednje kovinarske šole v Ivančni
Gorici, izdano leta 1988/89. s-63261

Pečnik Maksimilijan, Pod Plevno 108,
Škofja Loka, zavarovalno polico AO
0460111. g-63131

Pirjevec Stojan, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, zaključno spričevalo št.
I/AV-47 Elektrogospodarskega šolskega
centra Branko Brelih, Nova Gorica, izdano
leta 1973. g-63020

Pirš Aleš, Zadobrova 37/C, Škofja vas,
spričevalo 2. letnika STŠ, Celje, izdano leta
1992/93. g-63350

Pišlar Barbara, Grilčeva 28, Idrija, in-
deks Akademije za glasbo, izdano leta
1995/96. s-63222

Plantan Andrej, Vavta vas 96, Straža,
diplomo SEŠRU Boris Kidrič Novo mesto.
g-63130

Požar Jožica, Slogonsko 9, Kapele, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE Bre-
žice. p-63038

Požgan Drago, Betnavska 83, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76961,
izdala UE Maribor. m-2278

Podbregar Irena, Matke 48, Prebold, voz-
niško dovoljenje. p-63122

Podbršček Anton, Kidričeva 7, Koper,
spričevalo OŠ. g-63110

Podgorelec Elvina, Parecag 16, Sečov-
lje, spričevalo izdano leta 1968/69 na ime-
Kaligarič Elvina-ženski frizer. g-63316

Pogorelc Aleš, Robinov. 34, Dravograd,
spričevalo 1. letnika, izdano leta 1989/90.
p-63050

Ponjavić Jozo, Turjaško naselje 8, Ko-
čevje, spričevalo o zaključnem izpitu, izda-
la Šola za poklicne voznike Ljubljana-Ježi-
ca leta 1980. s-63083

Por Luka, Krnica 59, Zgornje Gorje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18234.
g-63019

Porenta-Bešić Vlasta, Ob Sotočju 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244172, reg. št. 121546. s-63306

Porić Damir, Dolovi bb, Bosanska Kru-
pa, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdan leta 1990. p-63031

Potočnik Silvija, Čermožiše 29, Žetale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 31696,
izdala UE Ptuj. p-63001

Prašnički Darja, Nusdorferjeva 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
214299, S 1134191, izdala UE Ljubljana.
s-63077

Prelogar Sara, Cerovica 28, Litija, spri-
čevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole
in Gimnazije, izdano leta 1997. s-63244

Primar Vojko, Rožna dolina c. V 29,
Ljubljana, diplomo Šolskega centra tiska in-
papirja-Grafična poklicna šola. s-63277

Primc Uroš, Jakčeva 43, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999140
reg. št. 206588. s-63126

Prislan Roman, Trubarjevo nabrežje 3,
Laško, zaključno spričevalo Avtoličarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1980. s-63225

Prislan Roman, Trubarjevo nabrežje 3,
Laško, spričevalo 1. in 2. letnika Avtoličar-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1978/79.
s-63270

Puc Sara, Jakčeva 5, Ljubljana, spriče-
valo 1. letnika Srednje kemijske šole, izda-
no leta 1997. s-63287

Pucelj Matjaž, Avguštinčičeva 23, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1025631, reg. št. 157105. s-63026

Puhan Jožefa, Gančani 18, vozniško do-
voljenje, št. 22697. p-63007

Pukl Boris, Macuniva 4, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Žel. prom. transp. srednje
šole, izdano leta 1082. m-2297

Pupis Adrijano, Ulica Ivana Vadnala 9,
Prestranek, spričevalo dvoletnega progra-
ma obdelovalec lesa, izdano leta 1993 Goz-
darske lesarske šole v Postojni. g-63260

Purger Valter, Sermin 1 Bertoki, Koper,
delovno knjižico. g-63163

Radminič Rok, Vojkova 32, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 44202. s-63087

Radovanovič Goran, Celovška cesta 462,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 319981, št. re. 187334. s-63144

Rakovec Sebastijan, Valjavčeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1115965, izdala UE Kranj. g-63395

Ranđelovič Dejan, Matija Blejca 4, Kam-
nik, spričevalo o končanem triletnem pro-
gramu šole ZUIM, Kamnik. g-63112

Remše Aleksander, Jakčeva 35, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 35124.
s-63143

Repovž Gregor, Poljanska cesta 11,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Poljane, izdano leta 1991.
s-63028

Resnik Marija, Polje 6, Lukovica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31525, izda-
la UE Domžale. s-63074

Ribič Jernej, Frana Kovačiča 9, Mari-
bor, indeks št. 93363760 Feri Maribor.
m-2286

Rifelj Nena, Prelovškova 9, Mengeš, di-
plomo Srednje vzgojiteljske šole, izdano leta
1990. s-63092

Rihar Gabrijela, Zgornja Rečica 8,
Laško, zaključno spričevalo. p-63003

Rožan Olga, Kostanjevec 18, Zgornja
Ložnica, spričevalo Srednje šole, izdano le-
ta 1970/71. g-63382

Roblek Jožef, Britof 274, Kranj, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne avtome-
hanske šole v Škofji Loki, izdano leta 1976.
s-63418

Rode Stane, Bozje 9, Kranjska gora, spri-
čevalo za voznike motornih vozil. g-63307
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Rogelj Ivana, Unec 3, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1548, izdala UE
Cerknica. s-63401

Rogelj Ivana, Unec 3, Rakek, zavaroval-
no polico št. 0535683, izdala Zavarovalnica
Adriatic in zeleno karto št. 0464813. s-63402

Romič Vesna, Preglov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43490.
s-63009

Rotar Urban, Polanškova 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37670.
s-63295

Ružič Robert, Masarykova 14, Maribor,
spričevalo 2. in 3. letnika SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1993/94 in 1992/93. m-2300

Rus Iztok, Kamniška 11, Domžale, spri-
čevalo 3. letnika, izdala Srednja šola teh-
niških strok in osebnih storitev v Ljubljani
leta 1982. s-63155

Saksida Detti, Belokriška 60, Portorož,
delovno knjižico. g-63096

Salimović Edin, Cesta v Gorice 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
036812. s-63347

Satler Mateja, Gorkega 57, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, iz-
dano leta 1995. m-2288

Sedar Mihaela, Partizanska 5, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ F. Vrunč,
izdano leta 1991/92. g-63250

Sekač Mojca, Rašica 26, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 644159,
reg. št. 52747. s-63234

Semolič Karmen, Cesta Prekomorskih
brigad 2/B, Šempeter, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, izdala UE Nova Gorica.
p-63056

Senegačnik-Levec Irena, Taborniška pot
3, Hrastnik, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Trbovljah, izdani leta
1975/76 in 1976/77. g-63254

Seničar Urban, Ulica v Zadrže 1, Šmarje
pri Jelšah, duplikat indeksa, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. s-63079

Simič Radoslav, Čokova 5, Portorož,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje Pomorske
šole v Portorožu. g-63182

Simšič Marko, Stjenkova 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
11522, izdala UE Postojna. p-63110

Sirc Barbara, Jezerska 87, Kranj, diplo-
mo št. 150 SGBS Ljubljana, izdano leta
1977. g-63205

Sivka Marjana, Karla Maxa 15, Piran,
delovno knjižico. g-63098

Sivčev Karmen, Zavetiška 3, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Sred-
nja gostinska šola. s-63173

Skale Saša, Lušečka vas 30, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12921.
s-63095

Skok Anton, Izletniška pot 26, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3582,
izdala UE Koper. s-63082

Slamnik Bernarda, Potoki 18, Žirovnica
64274, spričevalo 3. letnika Srednje šole.
g-63374

Slavič Drago, Na Šancah 84, Ravne na
Koroškem, diplomo SŠTNPU št.
k-82/1983/84. g-63013

Slaviček Stanko, Zolajeva 12, Maribor,
diplomo SKSŠ, smer oblikovalec kovin, iz-
dano leta 1987. m-2306

Slevec Jožica, Koseskega 34, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šo-
le za prodajalce v Murski Soboti, izdano
leta 1974 na ime Gaberc Jožica. s-63208

Slovar Milan, Goriška 45, Ajdovščina,
zaključno spričevalo št. 2062/72 Šole Bran-
ko Brelih. g-63407

Slukan Borut, Vrhpolje 48, Vipava, voz-
niško dovoljenje, št. S 538780, izdala UE
Ajdovščina. g-63398

Smogavec Rudolf, Pivola 13, Hoče, di-
plomo o zaključnem izpitu Srednje kov. šo-
le v Mariboru, izdano leta 1973. m-226

Smrdelj Sebastjan, Šmihel 25, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11849, izda-
la UE Postojna. s-63157

Soheriani Beniamino, Hrvatini 114, An-
karan, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
13711. g-63190

Soke Katarina, D. Vas, Lendava, listino
št. 0515497. p-63013

Sopotnik Stanka, Imovica 7, Domžale,
zavarovalno polico št. 797351, izdala Zava-
rovalnica Triglav. s-63209

Spačal Gregor, Staneta Severja 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94465. m-2284

Sprinčnik Dejan, Ulica Ilije Gregoriča
23, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo
2. letnika Srednje strojne, kovinarske in me-
talurške šole v Mariboru, izdano leta
1994/95. m-2285

Sraka Vera, Cesta Dveh Cesarjev 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 140098, reg. št. 45679. s-63297

Srdić Ljiljana, Ulica Bratov Babnik 12,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete.
s-63052

Stanonik Jurij, Virmaše 177, Škofja Lo-
ka, spričevalo št. 46-IV/90 Srednje kovinar-
ske in cestnoprometne šole v Škofji Loki.
s-63139

Stare Karmen, Miklošičeva 4c, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
65175, reg. št. 25256. s-63089

Sternad Janja, Razgledna 17A, Celje,
spričevalo maturitetno. p-63017

Stipančič Marina, Kanpolin 39, Porto-
rož, diplomo avtomehanik in poklicni voz-
nik. g-63016

Stojakovič Dragan, Rudarska 2/D, Vele-
nje, spričevalo Šole Boris Kidrič v Celju,
izdano na ime Stevanovič Savo. g-63204

Sušnik Primož, Tesarska 2, Ljubljana,
indeks Mariborske univerze. s-63290

Šega Milan, Godnica, Slovenska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12961. g-63341

Šegš Roman, Vojkova 7, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 4789, izdal UE
Piran. g-63099

Šeliga Srečko, Tižca 6a, Videm pri Ptu-
ju, zaključno spričevalo, izdano leta
1968/89. g-63304

Šemrov Milena, Mali trg 5, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika in zaključno spričeva
Srednje poklicne frizerske šole, izdano leta
1974/75 na ime Pavlovič Milena. s-63015

Šoster Simon, Kraigherjeva 28, Celje,
spričevalo. p-63012

Špalir Alojz, Robindvor 116, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 4829. p-63002

Špec Jasna, Harje 2B, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5647, izdala UE
Laško. p-63118

Štebe Tanja, Jarška 79, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-63405

Štenkler Ivan, Zgoša 14, Begunje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-63255

Štepic Alenka, Beblerjev trg 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S595929, reg. št. 157196. s-63156

Štokelj Ivan, Branik 197, Branik, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol,
izdano leta 1967. s-63231

Šturman Mitja, Zgornje Škofije 4, Ko-
per, spričevalo 1. letnika SKPŠ, Koper.
g-63362

Šubic Stojan, Triglavska 5, Žiri, delovno
knjižico. s-63267

Šuperger Franc, Zavih 16, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 901855.
g-63311

Šuštar Anton, Murnova 4, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, št. 2332, izdala UE Dom-
žale. g-63342

Šuštarič Hermina, Jerneja vas 6, Črno-
melj, spričevalo 1. 2. in 3. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu SŠCT, Novo me-
sto, izdana na ime Šutej Hermina. g-63323

Tabar Polona, Gregorčičeva 25, Kranj,
uradno potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trg. poslovodja, izdano na Gospodarski
zbornici. g-63356

Tekstor Vladimir, Mestne njive 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 3895, izdala UE Novo mesto. s-63298

Tendžerić Branka, Medvoška cesta 10,
Medvode, spričevalo 1. 2. in 3. letnika in
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole,
izdano leta 1979 - 1982. s-63200
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Tiganj Fatima, Cesta 1. Maja 64, Jeseni-
ce, delovno knjižico. g-63406

Tomažič Roman, Vevška cesta 31B, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektrotehniške šole, izdano leta 1982. s-63136

Tomazini Cvetko, Podlipa 83, Vrhnika,
zaključno spričevalo Šole za voznike mo-
tornih vozil Ježica, izdano leta 1980/81.
s-63224

Tomc Alenka, Tlaka 3, Gabrovka, spri-
čevalo 4. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1993. s-63001

Tominc Katja, Pod Lipami 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586280, reg. št. 156249. s-63302

Tominc Katja, Pod Lipami 40, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 414611, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-63303

Tone Franc, Stražišče 15 B, Prevalje,
spričevalo. g-63017

Toporiš Stipanović Tatjana, Golniška
121, Mlaka pri Kranju, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 170151, reg. št. 40170,
izdala UE Kranj. s-63394

Torkar Papež Katarina, Chengdujska 26,
Ljubljana, potrdilo o strokovnem izpituGim-
nazije na Jesenicah, izdano na ime Torkar
Katarina 1986 leta. s-63333

Tripar Miran, Sočerga 2A, Gračišče, in-
deks. g-63111

Turšič Viljem, Kajuhova pot 7, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9708,
izdala UE kamnik. s-63167

Uršaj Marko, Vrtovin 38, Črniče, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 784687.
g-63117

Valentinčič Helena, Klanec 27, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S597852, reg. št. 64774. s-63115

Varga Kristian, Dolga vas 21/a, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12709, izdala UE Lendava. p-63117

Vehovar Agneza, Bratov Knapič 20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36640. s-63330

Vetrih Maja, Šempas 27, Šempas, spriče-
valo o zaključnem izpitu za leto 1991/92 Sred-
nje družboslovno ekonomske šole. g-63346

Vidmar Doroteja, Razdrto 24, Hruševje,
diplomo Srednje šole. s-63094

Vinazza Hotimir, Cesta ob Soči 24
Deskle, Anhovo, potrdilo o znanju CPP, iz-
dala UE Nova Gorica. p-63065

Virc Boštjan, Ilke Vaštetove 15, Novo
mesto, delovno knjižico št. 261948. g-63128

Vitez Marija, Vrhpolje 21, Dutovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9398.
p-63032

Vičič Vesna, XXX Divizije 16, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. BCH, št.
11675. g-63285

Vodenik Nevenka, Ravne 9, Polšnik,
spričevalo 3. letnika Gostinske šole, Zagor-
je. g-63372

Vodopivec Jožica, Vrtojba 9. septembra
207, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5830. p-63034

Vogrin Janez, Stare Sledi 33, Prevalje,
delovno knjižico št. 12186. g-63100

Voljkar Vida, Mosk 180k, Komenda,
spričevalo. g-63314

Volmajer Rudi, Ob Ribniku 3, Selnica
ob Dravi, zaključno spričevalo Poklicne ko-
vinarske šole, Maribor Tabor, izdano leta
1979. m-2277

Vozole Sergej, Hrastnik, vozniško dovo-
ljenje. g-63108

Vraničar Fedja, Sorška cesta 33A, Škof-
ja Loka, indeks št. 36055 Univerze v Mari-
boru, izdan leta 1996. g-63355

Vucković Zdenka, Linhartova 36, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-63249

Vukovič Alenka, Ditingerjeva 11, Rav-
ne na Koroškem, diplomo št. II-6II/74 Sred-
nje tehniške šole v Celju, izdano na ime
Krevh Alenka leta 1985. g-63119

Zagorc Sonja, Dolnja Prekopa 6, Kosta-
njevica na Krki, hranilno knjižico Dolenj-
ske banke št. 9708674396, Novo mesto.
g-63021

Zagorec Barbara, Ulica aktivistov 15,
Ljubljana, spričevala 1., 2. in 3. letnika, iz-
dala Srednja kemijska šola v Ljubljani.
s-63072

Zagorišek Zdravko, Valvazorjeva 14,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 23912. p-63061

Zamljen Igor, Kregarjevo 9, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št.
17350, izdala UE Kamnik. s-63068

Zamljen Samo, Bolkova 4A, Radomlje,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika in zaključno
spričevalo Centra strokovnih šol, izdano le-
ta 1979, 1980, 1981/82. g-63061

Zamljen Samo, Bolkova 4A, Radomlje,
spričevalo OŠ Radomlje. s-63062

Zavrl Branko, Zg. Bituje 87, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
643841, reg. št. 16336. g-63189

Zelić Davor, Hafnerjeva 4A, Ljubljana,
indeks št. 25054560 Fakultete za arhitektu-
ro. s-63238

Zidanski Darko, Pirešica 25, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
674597. p-63072

Zidarič Anja, Platiševa 11, Cerkno, ma-
tiritetno spričevalo Gimnazije Jurij Vega,
izdano leta 1996/97. g-63192

Zobec Blaž, Globočnikova 1, Ljubljana,
diplomo Srednje lesarske šole, izdano leta
1988. s-63239

Zobec Daniel, Dawe 8, Ribnica, spriče-
valo. g-63322

Zorc Anica, Jamona cesta 48, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Šolskega centra
Idrija Gimnazija Jurij Vega, izdano leta
1974 na ime Troha Anica. s-63005

Zotlar Nataša, Spodnji Tuštanj 11, Dom-
žale, maturitetno spričevalo Srednje eko-
nomske šole, izdano leta 1994. s-63090

Zupan Janez, Stara cesta 12, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27409,
št. S 804320. s-63233

Zupančič Miha, Vojkova 77, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35637.
s-63380

Žagar Martin, Klek 28, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2306.
g-63365

Žavbi Jožefa, Perovo 6A, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 14753, izda-
la UE Kamnik. s-63370

Žigart Milan, Resetova 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 114446,
reg. št. 36803, izdala UE Kranj. g-63134

Žnidarič Tjaša, Kašeljska 98, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33808.
s-63002

Žnidaršič Roman, Peščenc 16, Cerknica,
zavarovalno polico št. AO 0437905, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-63188

Žnideršič Terezija, Pleteršnikova, Breži-
ce, vozniško dovoljenje. p-63011

Žuka Mihael, Zagrad pri Otočcu 7, Oto-
čec, delovno knjižico št. 132189. g-63030

Žvab David, Grenov grič 76, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. KD 1227.
s-63417

Javna naročila

Javni razpisi

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca del

brez omejitev, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 61, z dne 3. X. 1997, Ob-4230, se
pod 2. in 4. točko preklicujejo 2., 3. in 4.
podtočka.

Občina Kamnik
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PREDPISI O DRŽAVLJANIH
IN TUJCIH

z uvodnimi pojasnili Alenke Mesojedec Pervinšek

Denacionalizacijo pogosto prepletajo postopki o ugotavljanju držav-

ljanstva. Včasih je treba izvor slovenskega državljanstva poiskati v

predpisih izpred mnogih desetletij. Na slovenskem ozemlju jih je veljalo

kar 45. Med drugim so našteti v novi knjižici, ki je izšla v zbirki

predpisov.

Uvodna pojasnila k zakonu o državljanstvu je napisala svetovalka mini-

stra za notranje zadeve Alenka Mesojedec Pervinšek, ki skozi dolgolet-

no prakso dobro pozna problematiko na tem področju. Posebno pozor-

nost namenja specifikam ureditve državljanstva po osamosvojitvi Slo-

venije. Dodanih je tudi ducat primerov iz upravne in sodne prakse.

Za zakonom o državljanstvu so objavljene odločbe slovenskega ustav-

nega sodišča, namenjene oceni ustavnosti tega zakona. Nadalje je natis-

njena uredba o merilih za ugotavljanje in izpolnjevanje določenih pogo-

jev za pridobitev slovenskega državljanstva z naturalizacijo, sledijo pa

zakoni o: potnih listinah, nadzoru državne meje, tujcih in začasnem

zatočišču.

V knjižico smo vložili tudi spremembe zakona o tujcih (Uradni list
RS, št. 44-2414/97 z dne 24. julija 1997).

Cena 2.457 SIT (10419)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


