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Sodni register
CELJE
Rg-48633
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02017 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu vpisa TRADE-EXPORT, podjetje za intelektualne storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Loče 55/a, Loče pri Poljčanah, sedež: Loče 55/a, 3215 Loče pri Poljčanah, pod vložno št. 1/03107/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5535999
Osnovni kapital: 1,900.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Iztok, Loče pri
Poljčanah, Loče 55/a, vstop 10. 8. 1991, vložek 1,900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KOPER
Rg-45792
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 96/00271 z
dne 12. 9. 1996 pri subjektu vpisa B –
PLUS, podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o., sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04942/00 vpisalo v sodni register tega sodišča začetek
redne prostovoljne likvidacije: spremembo
firme in skrajšane firme ter likvidatorja s
temile podatki:
Matična št.: 5555256
Firma: B – PLUS, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o., v likvidaciji
Skrajšana firma: B – PLUS, d.o.o., v
likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Besozzi Aldo Fausto Giovanni, Segrate, Italija, Via San Felice 1a, strada 11, razrešen
27. 3. 1996 kot direktor in imenovan za likvidatorja.
Rg-102779
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02976 z dne 16. 1. 1997 pri subjektu vpisa IGEX – Trgovinsko podjetje,
d.o.o., Koper, sedež: Rozmanova 50, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01240/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenika, povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo dejavnosti in zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
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Matična št.: 5373751
Firma: PO – MO, proizvodno trgovsko
podjetje, uvoz – izvoz, d.o.o., Dekani
Skrajšana firma: PO – MO, d.o.o., Dekani
Sedež: 6271 Dekani, Dekani 3/a
Osnovni kapital: 1,636.448,20 SIT
Ustanovitelj: Zabukovec Igor, izstop
22. 3. 1994; Moralič Enver, Zagreb, Hrvaška, Maslovičeva 2, vstop 22. 3. 1994,
vložek 1,636.448,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zabukovec Igor, razrešen 22. 3. 1994;
direktor Rener Jože, razrešen 28. 12. 1994;
direktor Požar Igor, Izola, Oljčna ulica 3,
imenovan 28. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, razen pogodbe o nakupu, prodaji,
zamenjavi ali obremenjevanju nepremičnin,
osnovnih sredstev in kreditnih pogodb, lahko sklene le na podlagi sklepa edinega družbenika v pisni obliki; prokurist Moralič Enver, imenovan 28. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev divjadi ter
lovske storitve; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6220 Izredni zračni
promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil

Leto VII

v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-102786
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03171 z dne 24. 1. 1997 pri subjektu vpisa ZART, podjetje za grafično in
galerijsko dejavnost, d.o.o., Trnje 81, Pivka, sedež: Trnje 81, 6257 Pivka, pod vložno št. 1/03237/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: spremembo ustanoviteljev,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5650593
Osnovni kapital: 1,619.211 SIT
Ustanoviteljica: Draušbaher Harald, izstop 16. 4. 1994; Krašovec Anton, izstop
16. 4. 1994; Odar Miroslav, izstop 16. 4.
1994; Kristan Zorana, Pivka, Trnje 81, vstop 23. 3. 1992, vložek 1,619.211 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n., 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.
Rg-103658
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00942 z dne 31. 1. 1997 pri subjektu vpisa NEIMAR, gradbeno podjetje,
d.o.o., Šmarje, sedež: Šmarje 101, 6274
Šmarje, pod vložno št. 1/02658/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo tipa zastopnikov in obsega pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5557097
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Gorišek Janez, Koper, Prisojna pot 12, razrešen
26. 10. 1995 in imenovan za prokurista; zastopnik Sabljaković Osman, Cazin, Donja
Lučka 72, razrešen 26. 10. 1995, kot pomočnik direktorja in imenovan za direktor-

Stran 5150

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 65 – 24. X. 1997

ja, ki zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Sabljaković Asim, Cazin, Donja Lučka
72, razrešen 26. 10. 1995 in imenovan za
pomočnika direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 31. 1. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 6024 Cestni tovorni promet.

belo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.

Matična št.: 5455189
Firma: ZAR – Zavarovalna agencija
Rosa, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAR, d.o.o.
Sedež: 6280 Ankaran, Hrvatini 188

Rg-103670
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00939 z dne 16. 1. 1997 pod št.
vložka 1/05254/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5986397
Firma: JO COMMERCE – družina
Penko, trgovina in prevozi, d.n.o., Šmihel
Skrajšana firma: JO COMMERCE –
družina Penko, d.n.o., Šmihel
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 6257 Pivka, Šmihel 17
Ustanovitelja: Penko Jože in Penko Jožica, oba iz Pivke, Šmihel 17, vstopila 4. 11.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Penko Jože, imenovan 4. 11. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1997: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-

Rg-104784
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01105 z dne 7. 2. 1997 pri subjektu vpisa VISTO, trgovina in transport,
d.o.o., Topolc 59/a, Ilirska Bistrica, sedež: Topolc 59/a, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/04013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in sedeža, povečanje osnovnega kapitala in
deleža, zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5746175
Firma: VISTO, trgovina in transport,
d.o.o., Prešernova 14, Ilirska Bistrica
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Prešernova 14
Osnovni kapital: 2,850.000 SIT
Ustanovitelj: Vičič Stojan, Ilirska Bistrica, Topolc 59/a, vstop 20. 11. 1992, vložek
2,850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vičič
Vanja, Ilirska Bistrica, Topolc 59/a, imenovana 11. 5. 1994, kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-104788
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02419 z dne 10. 2. 1997 pri subjektu vpisa VISTO, trgovina in transport,
d.o.o., Prešernova 14, Ilirska Bistrica, sedež: Prešernova 14, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/04013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnikov in spremembo akta o ustanovitvi z dne 15. 11. 1994 s temile podatki:
Matična št.: 5746175
Ustanoviteljica: Vičič Vanja, Ilirska Bistrica, Topolc 59/a, vstop 15. 11. 1994, vložek 2,850.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vičič Stojan, izstop 15. 11. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vičič Stojan, razrešen 15. 11. 1994;
Vičič Vanja, razrešena 15. 11. 1994 kot namestnica direktorja in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-105497
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00576 z dne 10. 3. 1997 pri subjektu vpisa ZAR – ZAVAROVALNA
AGENCIJA ROSA, d.o.o., Koper, sedež:
Ljubljanska c. 5, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/01765/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in firme s temile
podatki:

Rg-105498
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00659 z dne 4. 3. 1997 pri subjektu vpisa LARIS, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, kooperacijo, zastopanje, trgovino in gostinstvo Ilirska Bistrica, sedež:
Harije 8/b, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/02769/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, povečanje
osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:
Matična št.: 5565499
Firma: LARIS, transport, trgovina,
proizvodnja, gradbeništvo in storitve,
d.o.o., Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: LARIS, d.o.o., Ilirska
Bistrica
Osnovni kapital: 1,712.000 SIT
Ustanovitelj: Sanabor Aleš, Ilirska Bistrica, Harije 8/b, vstop 10. 10. 1991, vložek 1,712.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 4. 3. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 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; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki

in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7412
Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7482 Pakiranje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki;
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice;
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

direktor Širca Danilo, Koper, Farančan 3/a,
Čežarji, imenovan 28. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997: 0121
Reja govedi; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-105502
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02745 z dne 21. 3. 1997 pri subjektu vpisa AUTAMAR – Posredovanje in
marketing, d.o.o., Koper AUTAMAR –
Intermediazione e marketing, s.r.l. Capodistria, sedež: Rožna pot 11, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/04182/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, družbenikov, povečanje osnovnega
kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo, spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5752795
Firma: NATURA MARKET, Živinoreja in trgovina Koper, d.o.o.
Skrajšana firma: NATURA MARKET
Koper, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Farančan 3/a, Čežarji
Osnovni kapital: 9,077.988 SIT
Ustanovitelji: AUTA MAROCCHI,
S.p.A. Trst, izstop 28. 11. 1994; Širca Suzana, Koper, Farančan 3/a, Čežarji, vstop
28. 11. 1994, vložek 337.015 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bettella Flavio, Albettone (VI), Italija, Via Croce 22, vstop 29. 11.
1994, vložek 4,370.486,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Beccaro Enzo, Albettone (VI), Italija, Via San Vitto 55, vstop
29. 11. 1994, vložek 4,370.486,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zabai Oscar, razrešen 28. 11. 1994;

Rg-105509
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03222 z dne 21. 3. 1997 pri subjektu vpisa DACARS, trgovina, komercialne in finančne storitve, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod vložno št. 1/04387/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo in uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5802792
Firma: ZOLDANA, ekonomske storitve in trgovina, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: ZOLDANA, d.o.o., Koper
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Conti Dino, izstop 19. 12.
1994; Radin Marina, Izola, Levstikova 10,
vstop 19. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vigna Stefania,
Coggiola, Italija, Via Piana 17, vstop 19. 12.
1994, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Nobile Giovanni, Zoldo Alto,
Italija, Frazzione Pecol, vstop 19. 12. 1994,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Conti Dino, razrešen 19. 12. 1994; direktorica Vigna Stefania, imenovana 19. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Radin Marina, imenovana 19. 12.
1994.
Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1997: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
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kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

barvami in gradbenim materialom; 5511
Dejavnost motelov z restavracijo, penzionov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti 67.13 opravlja družba dejavnost: samo menjalnice in zastavljalnice.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00718/00773-1996/NGT z
dne 6. 12. 1996, vpisano pod opr. št. Srg
1076/96 z dne 7. 3. 1997.

Rg-105832
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00032 z dne 18. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05277/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zadruge s temile
podatki:
Matična št.: 5933790
Firma: ASTUR, obrtna zadruga, z.b.o.,
Harije 8/b, Ilirska Bistrica
Skrajšana firma: ASTUR, z.b.o., Ilirska
Bistrica
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgovornosti
Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Harije 8/b
Osnovni kapital: 90.000 SIT
Ustanovitelji: LARIS, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, kooperacijo, zastopstvo, trgovino in gostinstvo, Ilirska Bistrica, Harije
8/b, vstop 22. 12. 1995, vložek 30.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Sanabor Srečko
in Sanabor Aleš, oba iz Ilirske Bistrice, Harije 8/b, vstopila 22. 12. 1995, vložila po
30.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sanabor Srečko, imenovan 22. 12.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 3. 1997: 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-105844
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01076 z dne 7. 3. 1997 pri subjektu vpisa ALUMUNIJ MONTAL, Podjetje
Al stavbnih in drugih konstrukcij, d.d.,
Komen, sedež: Komen 129a, 6223 Komen,
pod vložno št. 1/00793/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo osnovnega kapitala, ustanovitelje, spremembo in razširitev dejavnosti, začasno upravo, začasni nadzorni svet
in statut z dne 26. 9. 1996 s temile podatki:
Matična št.: 5041635
Firma: ALUMINIJ MONTAL, podjetje Al stavbnih in drugih konstrukcij, d.d.,
Komen
Skrajšana firma: ALUMINIJ MONTAL, d.d., Komen
Osnovni kapital: 161,070.000 SIT
Ustanovitelji: ALUMINIJ MONTAL,
p.o., izstop 26. 9. 1996; Sklad RS za razvoj,
Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 26. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 26. 9. 1996,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 26. 9. 1996, odgovornost: ne odgovarja; 181 upravičencev iz interne razdelitve, vstopili 26. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo; 86 upravičencev iz notranjega
odkupa, vstopili 26. 9. 1996, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Terčon Branko, Komen, Klanec pri Komnu 19,
razrešen 26. 9. 1996 kot v.d. glavnega direktorja in imenovan za člana začasne uprave, ki kot začasni direktor zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Škerlj Egon, Švara Boris in Filipčič Ivan, vstopili 26. 9. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 7. 3. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje.
Dejavnost, izbrisana dne 7. 3. 1997: 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,

Rg-106929
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00214 z dne 26. 3. 1997 pod št.
vložka 1/05278/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1123149
Firma: VIDEO TNT, trgovina in storitve, d.o.o., Piran, Gregorčičeva 30
Skrajšana firma: VIDEO TNT, d.o.o.,
Piran, Gregorčičeva 30
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6330 Piran, Gregorčičeva 30
Osnovni kapital: 1,761.000 SIT
Ustanovitelj: Dokič Milan, Piran, Gregorčičeva 30, vstop 10. 2. 1994, vložek
1,761.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dokič Milan, imenovan 10. 2. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
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prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in

usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 5542 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;

7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje, in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9220
Radijska in televizijska dejavnost; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki;
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice;
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.
Rg-106931
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01859 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu vpisa HIG’IEA, beauty center, Ankaran, d.o.o., sedež: Kocjančičeva 7, 6280
Ankaran, pod vložno št. 1/04096/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in vložka s temile podatki:
Matična št.: 5755719
Osnovni kapital: 6,200.000 SIT
Ustanoviteljica: Bembič Irma, Ankaran,
Kocjančičeva 7, vstop 3. 4. 1993, vložek
6,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-106934
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03196 z dne 27. 3. 1997 pri subjektu vpisa OMNIA MEDICA – trgovina,
komercialne in finančne storitve ter turizem, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04392/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
spremembo zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5802784
Osnovni kapital: 1,782.826,50 SIT
Ustanovitelji: Vitale Pierpaolo, Trst, Italija, V. Giuseppe Lorenzo Gatteri 38a, vstop 26. 1. 1993, vložek 713.130,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Salvi Boris, Trst,
Italija, San Dorligo della Valle 400, vstop
26. 1. 1993, vložek 356.565,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sardi Gianni, Trst,
Italija, Via Donato Bramante 6, vstop 26. 1.
1993, vložek 713.130,60 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Salvi Boris, razrešen 23. 12. 1994; Sardi
Gianni, razrešen 23. 12. 1994, kot namestnik direktorja in imenovan za direktorja, ki
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zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Prešeren Rozana, Izola, Korte 128, imenovana 23. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 27. 3. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina

na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.

Matična št.: 5740746
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo
menjalnice, zastavljalnice, pri dejavnosti
74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-106944
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00166 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu vpisa DUBY LINE, d.o.o., Koper –
Mednarodni transport in trgovina, sedež:
Benčičeva št. 2, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03971/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Rg-106945
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00238 z dne 17. 4. 1997 pri subjektu vpisa NOTES – Poslovni inženiring,
d.o.o., Portorož sedež: Obala 105, 6320
Portorož pod vložno št. 1/02606/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5545196
Osnovni kapital: 4,673.000 SIT
Ustanovitelja: Sokolič-Šuc Sonja in Šuc
Radovan, oba iz Portoroža, Obala 105, vstopila 1. 10. 1991, vložila po 2,336.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 17. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
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nami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje;
7430
Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajništva opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Sedež: 6310 Izola, Zelena ulica 6
Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1997: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
35403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnost, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-106946
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00409 z dne 15. 4. 1997 pri subjektu vpisa PPR nepremičnine, d.o.o., Razdrto sedež: Razdrto b.št., 6225 Hruševje
pod vložno št. 1/02981/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov in deležev, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo obsega pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5625289
Ustanovitelj: Pavlin Vladimir, izstop
3. 3. 1995; Rep Boris, izstop 3. 3. 1995;
Požar Igor, Prestranek, Matenja vas 80,
vstop 10. 3. 1992, vložek 1,509.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Požar Igor, razrešen 3. 3. 1995 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2663 Proizvodnja betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113

Rg-106947
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00420 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, d.o.o., za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in deli, Koper, Pristaniška 12 sedež:
Pristaniška 12, 6000 Koper pod vložno št.
1/04300/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5782490
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Golja
Silvo, razrešen 28. 2. 1995 kot v.d. direktorja; Bevčič Vladimir, Ankaran, Jadranska
22, imenovan 27. 2. 1995, kot v.d. direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-106948
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00444 z dne 18. 4. 1997 pri subjektu vpisa FANTASY MODA – Trgovina
in marketing, d.o.o., Portorož sedež: Seča
81/a, 6320 Portorož pod vložno št.
1/04515/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5806763
Firma: FANTASY MODA – Trgovina
in marketing, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: FANTASY MODA,
d.o.o., Izola

Rg-106952
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00051 z dne 23. 4. 1997 pri subjektu vpisa RIGO, d.o.o., prodaja in servisiranje šivalnih strojev, Komen sedež: Komen 101, 6223 Komen pod vložno št.
1/014556/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5443431
Dejavnost, vpisana dne 23. 4. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.
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Rg-106953
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00132 z dne 24. 4. 1997 pod vložno št. 1/05286/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, zastopnikov in uskladitev ter
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5340853
Firma: DARITEX KONFEKCIJA,
podjetje za proizvodnjo in trgovino tekstilnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: DARITEX KONFEKCIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Cona mestne industrije br. št.
Osnovni kapital: 2,624.100 SIT
Ustanovitelj:
DARITEX
SPORTS
WEAR SRL., Rogno, Italija, Via Vittorio
Veneto 16, vstop 29. 3. 1990, vložek
2,624.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pietroboni Angelo, razrešen 14. 2. 1995,
prokurist Scarpelini Stefano, Rogno, Italija,
Via Vittorio Veneto n. 20, imenovan 14. 2.
1995, direktor Vesenik Stanko, Koper, Pot
v gaj 5, imenovan 14. 2. 1995, zastopa družbo z omejitvijo, v okviru pooblastil do višine 500 DEM v tolarski protivrednosti.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje;
1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih

prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno
št. 1/10614/00 s firmo: DARITEX KONFEKCIJA podjetje za proizvodnjo, trgovino
na debelo in drobno, uvoz in izvoz tekstilnih izdelkov ter zastopanje tujih firm, d.o.o.,
Logatec, Tržaška 3.

aparati; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov.

Rg-106954
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00204 z dne 23. 4. 1997 pri subjektu vpisa DEJ – ekonomsko svetovanje
in razvoj, d.o.o., Postojna sedež: Vojkova 12, 6230 Postojna pod vložno št.
1/02526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in vložka ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5530679
Osnovni kapital: 54,620.000 SIT
Ustanovitelj: DEJ2, ekonomsko svetovanje in razvoj, d.o.o., Stari trg pri Ložu,
Cesta notranjskega odreda 2, vstop 23. 11.
1994, vložek 54,620.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žnidaršič Kranjc Alenka, Postojna, Vojkova 12,
imenovana 26. 2. 1996, kot svetovalka zastopa družbo brez omejitev.
Rg-106955
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00206 z dne 24. 4. 1997 pod vložno št. 1/05290/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5938805
Firma: RECOM TRGOVINA – Podjetje za posredovanje, zastopanje in trgovino, d.o.o., Zagreb, Nad lipom 22/a, Hrvaška – Podružnica Koper, Vojkovo nabrežje 29/a
Skrajšana firma: RECOM TRGOVINA,
d.o.o., Zagreb, Nad lipom 22/a, Hrvaška –
Podružnica Koper, Vojkovo nabrežje 29/a
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje
29/a
Ustanovitelj: Recom trgovina – Podjetje
za posredovanje, zastopanje, storitve in trgovino, d.o.o., Zagreb, Hrvaška, Nad lipom
22/a, vstop 19. 3. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bole
Stanislav, Koper, Pristaniška ulica 43/B,
imenovan 19. 3. 1996, kot vodja podružnice
zastopa in predstavlja podružnico ter sklepa
vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV

Rg-106956
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00328 z dne 23. 4. 1997 pri subjektu vpisa ZALOŽBA LIPA, Koper,
d.o.o. sedež: Muzejski trg 7, Koper pod
vložno št. 1/00598/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov
in vložkov, zastopnikov in njihovih pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5049482
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, izstop 4. 12. 1995;
Maksima 2, d.d., pooblaščena investicijska
družba, Ljubljana, Šubičeva 2, vstop 4. 12.
1995, vložek 804.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Gomezel Mikolič Vesna, razrešena 5. 4. 1996;
direktor Markočič Iztok, Koper, Vena Pilona 5, imenovan 5. 4. 1996, kot glavni urednik – direktor, zastopa in predstavlja družbo
in sklepa vse pogodbe v imenu in za račun
družbe brez omejitev, razen pogodb o nakupu, prodaji, zamenjavi ali obremenitvi nepremičnin in osnovnih sredstev ter kreditnih pogodb, ki jih lahko sklene le na podlagi pisnega sklepa poslovodstva v celoti; direktor Hočevar A. Jožef, Koper, Pot v gaj 6,
razrešen 5. 4. 1996, kot glavni urednik –
direktor in imenovan za v.d. poslovodje založniškega programa, zastopa in predstavlja
družbo ter sklepa vse avtorske pogodbe ter
pogodbe o založniških in tiskarskih storitvah brez omejitev.
Rg-106961
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00779 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PIVKA sedež:
Prečna ul. 3, 6257 Pivka pod vložno št.
1/00014/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 50892120
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vadnjal Zinka, razrešena 4. 7. 1996 kot ravnateljica, Račečič Kernel Oton, Prestranek, Slavina 74, imenovan 4. 7. 1996, kot ravnatelj
zastopa brez omejitev.
Rg-106962
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00817 z dne 23. 4. 1997 pri subjektu vpisa STEKLARNA, proizvodnja
embalažnega stekla, d.d., Hrpelje sedež:
Reška cesta 47, 6240 Kozina pod vložno
št. 1/00203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prijavo sklepa o povečanju osnovnega kapitala ter spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5040515
Člani nadzornega sveta: Požrl Milan,
Štoka Igor in Černe Bojan, izstopili 7. 10.
1995; Ždralič Žarko, Štoka Igor, Požrl Milan, Černe Bojan in Knez Bojan, vsi izstopili 30. 12. 1995; Ferro Ivano, Fiorese Michele, Ždralič Žarko, Maslo Marjan in Štoka
Igor, vsi vstopili 30. 12. 1995.
Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 12.
1995, da se osnovni kapital poveča s stvar-
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nim prevzemom terjatev, ki jih ima delničar
Modra linija, d.d., Koper do družbe na podlagi pogodbe o odkupu terjatev, v znesku
45,000.000 SIT.

anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 proizvodnja umetnih vlaken; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;

5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-

Rg-106963
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00849 z dne 11. 4. 1997 pri subjektu vpisa MAGO, termosanitarni material, d.o.o. sedež: Polje 9a, 6310 Izola pod
vložno št. 1/04406/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5804221
Sedež: Sežana, Benčičeva 29
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997: 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71430 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.
Rg-106965
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00897 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu vpisa FIDEM – Podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino ter marketing, d.o.o.,
Koper sedež: Miklavčičeva 3, 6000 Koper
pod vložno št. 1/02935/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5641942
Sedež: Koper, Ferrarska ulica 8
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
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nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki.
Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Firma: E.H. HARMS CAR SHIPPING
SERVICE, d.o.o., avtotransport, Koper
E.H. HARMS CAR SHIPPING SERVICE
S.r.l. autotransporti, Capodistria
Skrajšana firma: E.H. HARMS CAR
SHIPPING SERVICE, d.o.o., Koper
E.H. HARMS CAR SHIPPING SERVICE S.r.l., Capodistria
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Vojkovo nabrežje 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: E.H. HARMS GMBH &
CO. CAR SHIPPING, Bremen, Nemčija,
Hinter der Mauer 9, vstop 26. 11. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Lovrečič Mikac Arlene, Izola, Tomažičeva ul. 13, imenovana 26. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev do zneska protivrednosti za 1.000 DEM, preko tega zneska
pa samo ob soglasju prokurista; prokurist
Kopke Kalus Hinrich, Bremen, Nemčija,
Freie Hansestadt, imenovan 26. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997: 6010
Železniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.

valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljenje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti, 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko
planiranje
in
urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-106969
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01082 z dne 10. 4. 1997 pod vložno št. 1/05280/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5992249
Firma: ZARA – MED, Zobozdravstveni center Lacić & ostali, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 6280 Ankaran, Srebrničeva ulica št. 13
Ustanovitelja: Lacić Luka, Reka, Ulica
Ivana Lucića 138, vstop 4. 12. 1996; Švigir
Lidija, Izola, Šared 19/B, vstop 4. 12. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lacić
Luka, imenovan 4. 12. 1996, kot poslovodja
zastopa in predstavlja družbo ter sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe, brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997:
85130 Zobozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.
Rg-106971
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01122 z dne 24. 4. 1997 pod vložno št. 1/05288/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5992605

Rg-106975
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00146 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu vpisa ELMARKT, Podjetje za posredništvo, marketing, transport, trgovino in turizem, d.o.o., Portorož, Sončna
pot 42, sedež: Sončna pot 42, 6320 Portorož, pod vložno št. 1/01268/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala, vstop družbenika, spremembo in uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5373891
Firma: ELMARKT, marketing, turizem, posredništvo, projektiranje, inženiring, poslovno svetovanje in računalniške
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ELMARKT, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Eller-Savić Ingrid, Portorož, Sončna pot 42, vložek 151.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Eller Andraž,
Portorož, Sončna pot 42, oba vstopila 17. 1.
1990, vložek 301.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Eller Bruno, Portorož, vstop
23. 1. 1997, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Eller-Savić Ingrid, razrešena 23. 1.
1997; direktor Eller Andraž, imenovan
23. 1. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 6330 Storitve poto-

Rg-106976
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg
št. 97/00213 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu
vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER, d.d.,
dvojezična firma: Splošna banka Koper,
d.d. - s.p.a. sedež: Pristaniška 14, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00490/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme
in statuta z dne 6. 2. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5092221
Firma: BANKA KOPER, d.d., Dvojezična firma: BANKA KOPER, d.d. - s.p.a.
Rg-106977
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00236 z dne 24. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05285/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1126067
Firma: ALU – TERM GRADNJE, inženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALU – TERM GRADNJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Izola, Ulica Proletarskih brigad 20
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanoviteljica: Lubiana Ana, Izola, vstop 6. 2. 1997, vložek 1,524.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lubiana Ana, imenovana 6. 2. 1997 kot namestnica direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktor Lubiana Valter, Izola,
Ulica proletarskih brigd 20, imenovan 6. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična

Št. 65 – 24. X. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5159

dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in kreovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6521 Finančni zakup (leasing);
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Slama Marijagracja in Slama Mauriljo, oba iz Izole, Hodourniška pot
4, vstopila 30. 1. 1997, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Slama Mauriljo, imenovan 30. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Slama Marijagracja, imenovana 30. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

jektu vpisa BRIVNICE – ČESALNICE
p.o., Koper, Kidričeva ulica 46, sedež:
Kidričeva ulica 46, 6000 Koper, pod vložno št. 1/00044/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje v
d.o.o., spremembo firme, družbene pogodbe z dne 20. 12. 1994, ustanovitelje in deleže, začasno upravo, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5144868
Firma: BRIVNICE-ČESALNICE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 8,250.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložek 1,650.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek
830.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 820.000
SIT; Lokar Marjan, Koper, Prisoje 8, vložek 500.000 SIT, Kadirić Emina, Škofije,
Spodnje Škofije 207, vložek 200.000 SIT;
Galić Anđa, Koper, Vojkovo nabrežje 26,
vložek 300.000 SIT; Donič Vivjana, Izola,
Ulica Oktobrske revolucije 37, vložek
160.000 SIT; Vrabec Vera, Koper, Istrska
cesta 3, vložek 140.000 SIT; Gril Bronislava, Koper, Šmarska cesta 5, vložek 190.000
SIT; Erzetič Dolores, Koper, Kozlovičeva
ulica 27, vložek 140.000 SIT; Zukanović
Sajima, Koper, Ulica Sergeja Mašere 9,
vložek 130.000 SIT; Filipčič Nevenka, Koper, Vlačičeva ulica 7, vložek 310.000 SIT;
Špan Rozeta, Koper, Strma pot 6, vložek
150.000 SIT; Vukšić Ana, Koper, Bernetičeva ulica 8, vložek 200.000 SIT; Lovič
Tanja, Škofije, Plavje 69, vložek 140.000
SIT; Vančina Marica, Koper, Gasilska ulica 6, vložek 160.000 SIT; Rojc Vida, Koper, Bernetičeva ulica 8, vložek 160.000
SIT; Rušt Majda, Koper, Cesta svobode
23, Pridvor, vložek 180.000 SIT, Kuhar
Marija, Koper, Rozmanova ulica 3, vložek
210.000 SIT; Zerbo Mara, Škofije, Plavje
2, vložek 170.000 SIT; Sosič Suzana, Koper, Bonini 91, vložek 250.000 SIT; Mijatović Slavica, Koper, Cesta XIV. št. 2, Prade, vložek 200.000 SIT; Moro Sonja, Izola, Drevored 1. maja 3, vložek 180.000 SIT;
Jerman Ksenija, Izola, Livade 10, vložek
140.000 SIT; Kokalj Alojzija, Izola, Tomažičeva ulica 22, vložek 150.000 SIT;
Knafelc Danijela, Koper, Boškarji 7, Sv.
Anton, vložek 130.000 SIT; Glušič Alojzij, Koper, Zlatičeva ulica 15, vložek
120.000 SIT; Kolar Ivana, Koper, Manžan
74, vložek 180.000 SIT; Sandič Roža, Dekani, Dekani 251, vložek 160.000 SIT, vsi
vstopili 20. 12. 1994; odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lokar Marjan, razrešen 20. 12. 1994,
imenovan za doktorja, ki kot začasni direktor zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 3. 1997:
93021 Dejavnost frizerskih salonov.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00896/00706-1997/KJ z
dne 21. 2. 1997, vpisan pod opr. št. Srg
276/97 dne 26. 3. 1997.

Rg-106978
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg
št. 97/00247 z dne 24. 4. 1997 pod št. vložka
1/05287/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1126091
Firma: TIGAMA, proizvodnja vzmeti
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TIGAMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Izola, Hudourniška pot 4

Rg-106979
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00248 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu vpisa CART – Rent a car, turizem in
trgovina, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež: Jasen 2/b, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno
št. 1/04270/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, zastopnika, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo in uskladitev ustanovnega akta z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5781655
Firma: GRAFIKA GLAVINA – Grafične storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAFIKA GLAVINA, d.o.o.
Sedež: Šmarje, Gažon 10
Ustanoviteljica: Trojar Leo, izstop 13. 2.
1997; Glavina Darinka, Šmarje pri Kopru,
Gažon 10, vstop 13. 2. 1997, vložek
1,573.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Glavina Darika, imenovana 13. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev; Glavina Denis, Šmarje pri Kopru, Gažon 10, imenovan 13. 2. 1997 kot namestnik direktorice
zastopa družbo brez omejitev; direktor Trojar Leo, razrešen 13. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997: 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic.
Rg-106981
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00276 z dne 26. 3. 1997 pri sub-
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Rg-106983
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00336 z dne 16. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05284/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev zadruge s temile
podatki:
Matična št.: 1123033
Firma: RIBIŠKA ZADRUGA PORTOROŽ, z.o.o., Portorož
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Portorož, Liminjanska 96
Osnovni kapital: 408.000 SIT
Ustanovitelji: Žigo Ivo, Portorož, Vilfanova 11a; Pečar Franko, Piran, Rozmanova
ul. 19; Troha Bojan, Portorož, Obala 121,
vsi vstopili 25. 2. 1997, vložili po 136.000
SIT, odgovornost: odgovarjajo do določene
višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žigo
Ivo, imenovan 25. 2. 1997, kot predsednik
zastopa in predstavlja zadrugo brez omejitev; Pečar Franko, imenovan 25. 2. 1997
kot podpredsednik zastopa in predstavlja zadrugo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 3511 Gradnja
in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6312 Skladiščenje; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Reška cesta 47, 6240 Kozina, pod vložno
št. 1/00203/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki ter spremembo statuta z dne 21. 12.
1995 s temile podatki:
Matična št.: 5040515
Osnovni kapital: 154,040.000 SIT

Koper, pod vložno št. 1/04259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšano firmo, povečanje osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo in uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5780918
Firma: LABORATORIJA
LIFE,
EXPORT – IMPORT, trgovsko podjetje
d.o.o. Koper, Kozlovičeva 7
Skrajšana firma: LABORATORIJA LIFE, EXPORT – IMPORT d.o.o. Koper
Osnovni kapital: 1,869.424 SIT
Ustanoviteljica: Skočajić Olga, Koper,
Kozlovičeva 7, vstop 2. 6. 1992, vložek
1,869.424 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 4. 1997: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo
s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki.
Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-106986
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00368 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER,
d.d., Poslovna enota Sežana, sedež: Partizanska cesta 50, 6210 Sežana, pod vložno
št. 1/00490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5092221038
Firma: BANKA KOPER, d.d., Poslovna enota Sežana
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997:
65121 Dejavnost bank; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Rg-106987
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00380 z dne 24. 4. 1997 pri subjektu vpisa STEKLARNA, proizvodnja
embalažnega stekla, d.d., Hrpelje, sedež:

Rg-106988
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02615 z dne 4. 4. 1997 pri subjektu vpisa INDUSTRIAL-COMMERCE, industrijsko in trgovsko podjetje, export-import, Dekani, d.o.o., sedež: Dekani b.št. 6271 Dekani, pod vložno št.
1/04264/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložka, spremembo podatkov pri družbeniku ter uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:
Matična št.: 5812267
Osnovni kapital: 3,402.000 SIT
Ustanovitelj: Kalauz Milan, Sečovlje, Sv.
Peter 24/d, vstop 22. 1. 1993, vložek
3,402.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-106990
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03466 z dne 8. 4. 1997 pri subjektu vpisa METALMARKET, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Koper, sedež: Vojkovo nabrežje 30, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5501296
Dejavnost, vpisana dne 8. 4. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim mateialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacjo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo.
Rg-106993
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02551 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu vpisa LABORATORIJA LIFE,
EXPORT – IMPORT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Koper, sedež: Kozlovičeva 7, 6000

Rg-106994
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02791 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu vpisa MAR’MO, – turizem, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Cesta na
Markovec 31, 6000 Koper, pod vložno št.
1/03940/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, spremembo družbenikov in zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:
Matična št.: 5745888
Firma: MAR’MO, – Turizem, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Portorož
Skrajšana firma: MAR’MO, d.o.o., Portorož
Sedež: Portorož, Obala 77
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sikur Marko, izstop 17. 10.
1994; Hotelinvest, – Upravljanje podjetij in
investicij, d.d., Portorož, Obala 77, vstop
17. 10. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sikur Marko, razrešen 17. 10. 1994,
direktor Starovič Vojko, Grožnjan, Grožnjan 7, imenovan 17. 10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-106997
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03457 z dne 9. 4. 1997 pri subjek-
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tu vpisa NOVI TRADE – Uvoz, izvoz, zastopstva, konsignacija, d.o.o., Vodnikova
36, Ilirska Bistrica, sedež: Vodnikova 36,
6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št.
1/01526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo družbenikov in zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5415608
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Čibej Marjan, Ilirska Bistrica, Stritarjeva 31, vstop 14. 5. 1990, vložek 159.662,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jedlovčnik Emil, izstop 14. 10. 1993;
Kovačič Valentin, izstop 14. 10. 1993;
Abraham Aleksander, Ilirska Bistrica, Vodnikova 36, vstop 14. 5. 1990, vložek
319.175 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Imexco Gesellschaft MBH, Wien, Avstrija,
Veithgasse 6a, vstop 14. 5. 1990, vložek
287.783,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Imexco specialities SPA, Milano, Italija,
Via della Giustizia 9, vstop 14. 5. 1990, vložek 287.933,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Paceltrade limited, Charlestown Nevis, Mainstreet at M.S. p.o. box 441, vstop
14. 5. 1990, vložek 447.445,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jedlovčnik Emil, razrešen 14. 10.
1993; direktor Kovačič Valentin, Ilirska Bistrica, Jasen 2/e, imenovan 14. 10. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.

subjektu vpisa DEESIDE INTERNATIONAL, trgovina, proizvodnja igralnih
aparatov, turizem, gostinstvo, export-import, Piran, d.o.o. sedež: Trg bratstva 9,
6330 Piran pod vložno št. 1/01059/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5348528
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Černoga Igor, Piran, Razgled 42, vstop 1. 2. 1990, vložek 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Deeside
Limited, London, Velika Britanija, New
Bond Street, WIY 9DD, 72, vložek 751.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

buje soglasje vseh družbenikov; družbenica
Švagelj Dragica, imenovana 26. 5. 1994, zastopa družbo neomejeno pri knjigovodstvu
in personalnih zadevah, razen za posle, ki
presegajo okvir poslov, ki se redno izvršujejo pri opravljanju dejavnosti družbe, kjer
potrebuje soglasje vseh družbenikov.

Rg-107000
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01548 z dne 9. 4. 1997 pri subjektu vpisa EMINENT, proizvodnja, trgovina, izvoz in uvoz, d.o.o., Razdrto, n.h.,
Hruševje sedež: Razdrto, n.h., 6225 Hruševje, pod vložno št. 1/02459/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložka ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5528445
Osnovni kapital: 1,591.000 SIT
Ustanovitelj: Nagode Marjan, Postojna,
Globočnikova 22, vstop 20. 9. 1991, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-107001
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01671 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu vpisa ŽAMINN – proizvodnja in trgovina, d.o.o., Izola sedež: Žuštovičeva 4,
6310 Izola pod vložno št. 1/01575/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5433665
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Jurasovič Nada in Jurasovič Nikola, oba iz Izole, Ljubljanska 30,
vstop 2. 8. 1990, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-107002
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03460 z dne 15. 4. 1997 pri

Rg-107008
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01462 z dne 21. 4. 1997 pri subjektu vpisa GEOTRADE, Posredovanje in
zastopanje, d.o.o., Škofije sedež: Sp. Škofije 72, 6281 Škofije pod vložno št.
1/01367/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spremembo firme, skrajšane firme, družbenika
ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5396557
Firma: JERMAN & CO, posredovanje
in zastopanje, k.d., Škofije, Sp. Škofije 72
Skrajšana firma: JERMAN & CO k.d.
Škofije
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Jerman Erkole, Škofije,
Sp. Škofije 124/h, izstopil iz d.o.o. in vstopil v k.d. 25. 5. 1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; komanditist,
vstopil 25. 5. 1994.
Rg-107009
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02572 z dne 21. 4. 1997 pri subjektu vpisa MESO-ŠVAGELJ, proizvodnja in trgovina Štanjel, d.o.o. sedež: Kobdilj 1, 6222 Štanjel pod vložno št.
1/01347/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov,
zastopnikov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5389569
Firma: MESO-ŠVAGELJ, proizvodnja
in trgovina Štanjel, d.n.o., Kobdilj 1, Štanjel
Skrajšana firma: MESO-ŠVAGELJ Štanjel, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Švagelj Ivan, Štanjel,
Kobdilj 1, izstopil iz d.o.o. in vstopil v d.n.o.
26. 5. 1994, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Švagelj Dragica, Štanjel,
Kobdilj 1, vstop 26. 5. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Švagelj Ivan, razrešen 26. 5. 1994 in
imenovan za družbenika, ki zastopa družbo
neomejeno pri zadevah v zvezi s prodajo,
nabavo, investicijo, prometu in zunanjetrgovinskih poslih, razen za posle, ki presegajo okvir poslov, ki se redno izvršujejo pri
opravljanju dejavnosti družbe, kjer potre-

Rg-107011
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00392 z dne 28. 3. 1997 pri subjektu vpisa TRGOTIM, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o., Divača sedež: Partizanska c. 14,
6215 Divača pod vložno št. 1/03720/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5712114
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Klun Marta, Divača,
Partizanska c. št. 14, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Klun
Tanja, Divača, Partizanska c. št. 14, imenovana 27. 3. 1995, namestnica direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
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debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno

s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovdni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

šiča 4, imenovan 23. 8.1995, na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa.
Dejavnost, vpisana dne 28. 3. 1997: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-107012
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00988 z dne 28. 3. 1997 pri subjektu vpisa INKUBATOR, d.o.o., Ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana, I. tankovske brigade 9 sedež:
I. tankovske brigade 9, 6210 Sežana pod
vložno št. 1/02739/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5570352
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gorup Stojan, razrešen 23. 8. 1995;
direktor Škrlj Dušan, Sežana, Ivana Tur-

Rg-107014
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/01076 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu vpisa I.P.S. – Izvajanje, projektiranje, svetovanje, d.o.o., Izola sedež: Strma
pot 13, 6310 Izola pod vložno št.
1/01082/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova ustanovitelja in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5614279
Ustanovitelj: Dobnik Matjaž, Izola, Jagodje, Strma pot 13, vstop 12. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 2030
Stavbno mizarstvo; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaturska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
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Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil 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.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev:
razen revizijske dejavnosti.

z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-

vina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
skladih; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67.13 se vpiše omejitev: samo menjalnice; pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-107015
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00977 z dne 11. 4. 1997 pri subjektu vpisa TRADEX, d.o.o., Storitveno in
trgovinsko podjetje, Izola, Kosovelova 19
sedež: Kosovelova 19, 6310 Izola pod vložno št. 1/03201/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, vložka, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo, spremembo zastopnikov ter spremembo družbene pogodbe z dne 7. 11. 1995 s temile podatki:
Matična št.: 5639549
Ustanovitelja: Kaligarič Mirjana, vstop
1. 4. 1992 in Kaligarič Flavij, vstop 7. 11.
1995, oba iz Izole, Kosovelova 19, vložila
po 770.007,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kaligarič Mirjana, razrešena 7. 11.
1995 in imenovana za namestnico direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, direktor
Kaligarič Flavij, imenovan 7. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo

Rg-107016
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00915 z dne 14. 4. 1997 pri subjektu vpisa SUHOZEMNI TERMINAL
SEŽANA, inženiring, svetovanje, vzdrževanje in trgovina, d.o.o. sedež: Partizanska cesta 109, 6210 Sežana pod vložno št.
3/00538/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5062900
Ustanovitelj: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, izstop 10. 11. 1995; Infond-center, pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Maribor, Trg svobode 6, vstop 11. 10. 1995,
vložek 2,160.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-107017
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom Srg št. 95/00771 z dne 14. 4. 1997
pri subjektu vpisa AGRIMEX, Uvoz, izvoz, trgovina, d.o.o., Koper sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper pod vložno št.
1/01593/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložkov ter dopolnitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile
podatki:
Matična št.: 5423066
Osnovni kapital: 10,261.438 SIT
Ustanovitelja: Pribac Goran in Pribac
Marko, oba iz Portoroža, Lepa cesta 3, vstopila 1. 1. 1992, vložila po 5,130.719 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 14. 4. 1997: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
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kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na

drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.
Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67.13 se vpiše omejitev: samo menjalnice in zastavljalnice.

nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Rg-107019
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00037 z dne 15. 4. 1997 pri subjektu vpisa DUVAL – Trgovina in storitve, d.o.o., Izola, sedež: Strma pot 28, 6310
Izola, pod vložno št. 1/03311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in vložkov ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5647452
Firma: DUVAL – Trgovina in storitve,
d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 2,001.000 SIT
Ustanovitelja: Valenčič Davor, Koper,
Benčičeva 2, vstop 5. 6. 1992, vložek
1,000.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ujčič Davor, Izola, Strma pot 28, vstop 5. 6.
1992, vložek 1,000.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-107018
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00955 z dne 15. 4. 1997 pri subjektu vpisa AMAX, proizvodnja, izvoz,
uvoz, d.o.o., Vilfanova 40, Portorož, sedež: Vilfanova 40, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01539/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5420849
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Majkus Gašper Rubina, Portorož,
Vilfanova 40, imenovana 26. 10. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Pohištvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-

Rg-107020
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00999 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu vpisa NOVA, podjetje za prodajo in
popravila vozil, d.o.o., Koper, sedež: Šalara 31/d, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01310/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5383846
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa.
Rg-107024
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00914 z dne 11. 4. 1997 pri subjektu vpisa RAPP, Podjetje za inženiring
in posredovanje, d.o.o., Koper, sedež: Vegova ulica 27, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01079/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, spremembo družbenikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
spremembo zastopnikov in uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5970105
Firma: NETFIN, finančno posredništvo in poslovanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: NETFIN, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prodan Rado, izstop 17. 7.
1996; Primorski finančni center Interfin,
d.o.o., Koper, Pristaniška 8, vstop 17. 7.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Prodan Rado, razrešen 17. 7. 1996; direktor Ždralič Žarko, Koper, Rozmanova 12,
imenovan 17. 7. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Klemše Leon, Portorož,
Sončna pot 50, imenovan 17. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1997: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
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kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.
Pri dejavnosti 67.13 se vpiše omejitev:
samo menjalnice in zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev: razen revizijske dejavnosti.

surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;

52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9213 Kinematografska dejavnost.
Pri dejavnosti 5118 se vpiše omejitev:
izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti
6713 se vpiše omejitev: samo menjalnice in
zastavljalnice; pri dejavnosti 7412 se vpiše
omejitev: izvzeta revizijska dejavnosti.

Rg-107029
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00311 z dne 28. 4. 1997 pri subjektu vpisa EUROPLAST, podjetje za trgovino na debelo in drobno, d.o.o., Postojna, Trg padlih borcev 5, sedež: Trg
padlih borcev 5, 6230 Postojna, pod vložno št. 1/02440/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbene pogodbe
z dne 22. 4. 1996, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5519110
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s

Rg-107030
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00289 z dne 28. 4. 1997 pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE, d.o.o., za
notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in deli, Koper, Pristaniška 12, sedež:
Pristaniška 12, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04300/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5782490
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bevčič Vladimir, Ankaran, Jadranska 22, rezrešen 31. 1. 1996, kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
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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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem.

delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6010 Železniški promet;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet
na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost marin.
Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67.13 se vpiše omejitev: samo menjalnice; pri dejavnosti 74.12 se vpiše omejitev:
razen revizijske dejavnosti.

Rg-107031
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00286 z dne 3. 4. 1997 pri subjektu vpisa IMPORTMAR – Trgovina tekstilnih izdelkov, d.o.o., Piran, sedež: Regentova 20, 6330 Piran, pod vložno št.
1/01804/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala
in vložka, spremembo družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
spremembo zastopnika ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5600014
Firma: ADRIA CARGO, pomorska
agencija, špedicija in trgovina, Koper,
d.o.o.
Skrajšana firma: ADRIA CARGO Koper, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kezunović Veselin, izstop
21. 2. 1997; ALP ADRIA HOLDING, trgovina, špedicija, financiranje, upravljanje,
d.o.o., Koper, Pristaniška 8, vstop 21. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kezunović Veselin, razrešen 21. 2.
1997; Mahnič Milan, Portorož, Stara cesta
5b, imenovan 21. 2. 1997, kot predsednik
uprave zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 4. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-

Rg-107032
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00150 z dne 10. 4. 1997 pod št.
vložka 1/05283/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS v Novi Gorici,
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spremembo firme, skrajšane firme in sedeža
s temile podatki:
Matična št.: 5943906
Firma: IKRE, Trgovina, posredništvo,
gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: IKRE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Lucija, Obala
132
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ćazimoski Ismet, Portorož, Seča 194a, vstop 9. 4. 1996, vložek
750.000 SIT, vstop odgovornost: ne odgovarja; Karalieski Ramis, Struga, Labuništa,
vstop 9. 4. 1996, vložek: 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Ćazimoski Ismet, imenovan 9. 4.
1996; direktor Karalieski Ramis, imenovan 9. 4. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami.
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, pod vložno št. 1/3593/00 s firmo: IKRE Trgovina,
posredništvo, gradbeništvo, d.o.o., Nova
Gorica.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Trklja Marija, razrešena 1. 3. 1997;
direktorica Kavečič Škrjanec Barbara, Ljubljana, Topniška ulica 11, imenovana 1. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

no št. 1/00490/08 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5092221062
Firma: BANKA KOPER, d.d., Poslovna enota Ljubljana

Rg-107033
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00407 z dne 15. 4. 1997 pri subjektu vpisa ADRIATIC–INT, Podjetje za
reševanje mednarodnih škod, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 12, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02577/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5534011

Rg-107034
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00365 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER
D.D., Poslovna enota Piran, dvojezično
ime: Splošna banka Koper, d.d. – s.p.a.,
Poslovna enota Piran – Unita operativa
Pirano, sedež: Tartinijev trg 12, 6330 Piran, pod vložno št. 1/00490/04 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5092221043
Firma: BANKA KOPER, d.d., Poslovna enota Piran, dvojezična firma: BANKA
KOPER, d.d. – s.p.a., Poslovna enota Piran – Unita operativa Pirano
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
65121 Dejavnost bank; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Rg-107035
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00363 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER
D.D., Poslovna enota Koper, dvojezično
ime: Splošna banka Koper, d.d. – s.p.a.,
Poslovna enota Koper – Unita operativa
Capodistria, sedež: Pristaniška 14, 6000
Koper, pod vložno št. 1/00490/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5092221050
Firma: BANKA KOPER, d.d., Poslovna
enota Koper, dvojezična firma: BANKA
KOPER, d.d. – s.p.a., Poslovna enota Koper – Unita operativa Capodistria
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
65121 Dejavnost bank; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Rg-107036
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00367 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER
d.d. Poslovna enota Ilirska Bistrica, sedež: Bazoviška 18, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/00490/06 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5092221055
Firma: BANKA KOPER, d.d., Poslovna enota Ilirska Bistrica
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
65121 Dejavnost bank; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Rg-107037
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00369 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER,
d.d., Poslovna enota Ljubljana, sedež: Cigaletova ulica 4, 1000 Ljubljana, pod vlož-

Rg-107039
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00575 z dne 25. 4. 1997 pri subjektu vpisa CUBUS, finančni inženiring,
d.o.o., sedež: Ferrarska 14, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/05291/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča dopolnitev sklepa Srg
457/97 z dne 24. 4. 1997 z vpisom besedila
v bazo Razno s temile podatki:
Matična št.: 5343461
Pred prenosom sedeža subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod vložno
št. 1/4337/00 s firmo: CUBUS, podjetje za
opravljanje grafično-oblikovalskih, fotografskih, arhitekturnih in računalniških storitev d.o.o.
Rg-107882
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03303 z dne 14. 5. 1997 pri subjektu vpisa KOLIBRI, trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o., Vojkova 5, sedež: Vojkova 5, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/02520/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo ter uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5532655
Osnovni kapital: 1,748.000 SIT
Ustanoviteljica: Maučec Dragana, Postojna, Prekomorskih brigad 3, vstop 12. 9.
1990, vložek 1,748.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Maučec Dragana, imenovana
12. 9. 1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
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govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje 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.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično

svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnost: samo menjalnice, zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-

Rg-107888
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00897 z dne 29. 4. 1997 pri subjektu vpisa GIULIJANA COMMERCE, –
Trgovina in turizem, d.o.o., Izola, sedež:
Morava 6/A, 6310 Izola, pod vložno št.
1/03658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebnih podatkov družbenika ter dopolnitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5703794
Ustanovitelj: Dedić Đulaga, Izola, Oktobrske revolucije 27/D, vstop 23. 11. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 29. 4. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
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sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305
Druge storitvene dejavnosti;
Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, opravlja družba dejavnosti: samo menjalnice, zastavljalnice.

skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00982/00670-1997/ASA z
dne 18. 3. 1997, vpisan pod opr. št. Srg
383/97 dne 25. 4. 1997.

debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-107891
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00383 z dne 25. 4. 1997 pri subjektu vpisa SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE KOPER, p.o. sedež: Obrtniška 30,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00634/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d., spremembo firme,
skrajšane firme, osnovni kapital in ustanovitelje, uskladitev dejavnosti, začasno upravo, začasni nadzorni svet in statut z dne
27. 2. 1997 s temile podatki:
Matična št.: 5076536
Firma: SGP KOPER, Gradbeno podjetje, d.d.
Skrajšana firma: SGP Koper, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 164,664.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
udeleženci interne razdelitve, udeleženci notranjega odkupa, vsi vstopili 27. 2. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: član
uprave Gojtanič Alfred, Portorož, Kosmačeva 3, Lucija, imenovan 14. 11. 1996, član
uprave Krapež Ivan, Ankaran, Frenkova 18,
imenovan 1. 4. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Kukanja Albin, Portorož, Strma pot 9, razrešen 14. 11. 1996 in
imenovan za predsednika začasne uprave,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Hladnič Stjepan, Jureš Alojz in Težak Martin, vsi vstopili 14. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 25. 4. 1997: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-

Rg-108061
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00351 z dne 14. 5. 1997 pri subjektu vpisa TIM*ING – Inženiring svetlobne opreme, d.o.o., Koper, sedež: Vanganelska cesta 6, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00878/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5334543
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1997: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja
izoliranih električnih kablov in žic; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152 Trgovina na

Rg-108073
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01167 z dne 7. 5. 1997 pri subjektu vpisa TIMEKS – uvoz, izvoz, d.o.o.,
Sežana, sedež: Cesta na Bršljanovec 6,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/02635/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, in podatkov pri družbeniku,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopnika in uskladitev ustanovnega akta s temile
podatki:
Matična št.: 5549388
Firma: TIMEKS, trgovina in poslovne
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TIMEKS d.o.o.
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Medica Peter, izstop 5. 9.
1996; Tiselj Kaluža Irena, izstop 5. 9. 1996;
Šubic Janez, Sečovlje, Dragonja 67, vstop
5. 9. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Medica Peter, razrešen 5. 9. 1996; direktor Šubic Janez, imenovan 5. 9. 1996, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Šubic
Metka, Sečovlje, Dragonja 67, imenovana
6. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 7. 5. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1583 Proizvodnja sladkorja; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alko-
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hola; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 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; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-

kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 5118 se vpiše omejitev:
izvzeti farmacevtski izdelki; pri dejavnosti
6713 se vpiše omejitev: samo menjalnice,
zastavljalnice; pri dejavnosti 7412 se vpiše
omejitev: izvzeta je revizijska dejavnost.

surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5250

Rg-108076
Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 97/00237 z dne 14. 5. 1997 pod št.
vložka 1/05293/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1126075
Firma: VOZA COMMERCE, trgovina
in poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VOZA COMMERCE,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pobegi, Poljane 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Miklavčič Zmaga in Miklavčič Omar, oba Pobegi, Poljane 10, vstopila 10. 2. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Miklavčič Omar, imenovan 10. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, razen za sklepanje pogodb o odsvojitvi ali obremenitvi
nepremičnin mora imeti posebno pooblastilo skupščine družbe; prokurist Miklavčič
Valter, Pobegi, Poljane 10, imenovan 10. 2.
1997.
Dejavnost, vpisana dne 14. 5. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
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Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti 51.18 se vpiše omejitev:
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti 67.13 se vpiše omejitev: samo menjalnice.

in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514
Trgovina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
551 Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 602 Drug kopenski promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 651 Denarno posredništvo; 652
Drugo finančno posredništvo; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov
v najem; 712 Dajanje drugih vozil v najem;
713 Dajanje drugih strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomska propaganda; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

526.783,88 SIT, Tomec Anton, Kamnik,
Podgorje 77a, vložil 116.213,70 SIT, in Cerar Stojan, Domžale, Študljanska 31, vložil
116.213,70 SIT, ki so vstopili 21. 8. 1989,
ter CONTROLMATIK COMMERCE, projektiranje, inženiring, proizvodnja merilne
in dozirne tehnike, servisiranje, prodaja in
zastopanje, d.o.o., Domžale, Fajfarjeva 15,
vložil 214.004,84 SIT, ki je vstopil 12. 2.
1996 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 9. 8. 1996: 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2623 Proizvodnja izolatorjev
in izolacijskih elementov iz keramike; 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625
Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov;
267 Obdelava naravnega kamna; 275 Livarstvo; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 285 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela; 2852
Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja
rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
okovja; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 292 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo; 295 Proizvodnja
drugih strojev za posebne namene; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 332
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 333 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 343 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
351 Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 364 Proizvodnja športnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 365
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;

LJUBLJANA
Rg-45070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04777 z dne 8. 11. 1995 pod št. vložka
1/26963/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5918405
Firma: FIN A, d.o.o., finančno svetovanje in storitve, Vilharjeva 41, Ljubljana
Skrajšana firma: FIN A, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vilharjeva 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Oblak Aleš, Ljubljana, Brilejeva 20, vstop 29. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Oblak Aleš, imenovan 29. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1995: 221 Založništvo; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje strojev

Rg-46039
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št. 96/01182 z dne 9. 8. 1996
pri subjektu vpisa CONTROLMATIK
COMMERCE, projektiranje, inženiring,
proizvodnja merilne in dozirne tehnike,
servisiranje, prodaja in zastopanje,
d.o.o., Fajfarjeva 15, Domžale, sedež:
Fajfarjeva 15, 1230 Domžale, pod vložno
št. 1/02235/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
družbenika ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5287758
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Macinič Oliver, izstopil
14. 12. 1994, Boben Vladimir, Komenda,
Krekova 19, vložil 526.783,88 SIT, Boben
Matjaž, Ljubljana, Hudovernikova 1, vložil
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3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 371 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
372 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi 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 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; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki,
ostanki in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-

jem; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 631 Prekladanje, skladiščenje; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
632 Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 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; 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.; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 73201 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 742
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.

223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume; 2511
Proizvodnja gum in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 275 Livarstvo; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 281
Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 282 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 285
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
splošna mehanična dela; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 286 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 287 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne 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 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovi-

Rg-47259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00390 z dne 29. 8. 1996 pri subjektu vpisa NONOLET, Servis za obrtne storitve,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška 66, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/11497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in firme ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5474230
Firma: NONOLET, Servis za obrtne
storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: NONOLET, d.o.o.,
Domžale
Sedež: 1230 Domžale, Pot na Bistrico 68
Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil;
182 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 192 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 221 Založništvo;
222 Tiskarstvo in z njim povezane storitve;
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na s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi 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 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih pro-

dajalnah, d.n.; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslovanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n. 92711 Prirejanje
klasičnih iger na srečo; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-48674
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04583 z dne 20. 11. 1996 pod št. vložka
1/28624/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS Krško, spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5570069
Firma: STORIA, zastopanje, inženiring, poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STORIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Ljubljanska 80
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Kmečka zadruga Brežice, p.o., in Območna organizacija sindikatov Posavja, izstopila 30. 5. 1996, Vanovšek Janja, Domžale, Miklošičeva 1b, vstopila 30. 5. 1996, vložila 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vanovšek Janja, imenovana 30. 5.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem

Rg-47631
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02259 z dne 10. 7. 1996 pri subjektu vpisa
LESK, Ljubljana, d.o.o., sedež: Jakčeva 11,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09034/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5424364
Ustanovitelj: Štraus Milan, izstop 5. 4.
1996; Štaus Robert, Ljubljana, Jakčeva 11,
vstop 5. 4. 1996, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štraus Milan, razrešen 5. 4. 1996; direktorica Štraus Dragica in zastopnik Štraus
Robert, oba iz Ljubljane, Jakčeva 11, imenovana 5. 4. 1996, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1996: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
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in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami

in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 85322 Dejavnost invalidskih organizacij; 85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču Krško pod vložno številko 1/2139/00.

zervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-

Rg-48710
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04645 z dne 23. 10. 1996 pri subjektu
vpisa TONELI, trgovsko podjetje, Litija,
d.o.o., sedež: Spodnji Hotič 51, 1270 Litija, pod vložno št. 1/10813/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
osnovnega kapitala ter uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5458161
Firma: TONELI, trgovsko podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: TONELI, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,321.000 SIT
Ustanovitelj: Pavliha Gorazd, Litija, Cesta Komandanta Staneta 7, vstop 10. 12.
1990, vložek 2,321.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
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belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55042
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-

nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

jetje, d.o.o., Polje 16, Ljubljana sedež: Polje 16, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/21966/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5741076
Osnovni kapital: 1,680.000 SIT
Ustanovitelji: Dornik Davor, Ljubljana,
Polje 16, vložil 978.334 SIT, Stojc Franci,
Domžale, Šubljeva 8, vložil 498.333 SIT,
Grčič Vladimir, Domžale, Umekova 25, vložil 203.333 SIT – vstopili 15. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 245 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev; 246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 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; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 602 Drug kopenski promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 744 Ekonomsko propagiranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Rg-48758
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18454 z dne 31. 7. 1996 pri subjektu vpisa DVF Trade, proizvodno trgovsko pod-

Rg-48822
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17469 z dne 16. 10. 1996 pri subjektu vpisa A – ALBAGENT, posredovanje, svetovanje in servisiranje, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Babnik 20, sedež: Ulica bratov
Babnik 20, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/14626/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
uskladitev dejavnosti in spremembo omejitev
pooblastil zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5553547
Osnovni kapital: 1,565.050 SIT
Ustanovitelja: Albert Janez in Albert Jana, oba iz Ljubljane, Ulica bratov Babnik
20, vstopila 13. 12. 1991, vložila po 782.525
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Albert Janez, razrešen 9. 12. 1994 kot vršilec
dolžnosti direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
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4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v
zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bat Ivan, razrešen 11. 10. 1996; stečajna upraviteljica Mali Lemut Vida, Ajdovščina, Vipavska 2, imenovana 11. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Sklep tega sodišča o začetku postopka
stečaja, opr. št. St 9/96 z dne 11. 10. 1996.

kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6512 Drugo denarno posredništvo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

MARIBOR
Rg-47534
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/01255 z dne 6. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TVT, družba za storitve in
prehrano, d.o.o., sedež: Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05626/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova firme s temile podatki:
Matična št.: 5611601
Sedež: 2000 Maribor, Preradovičeva
ulica 22

NOVA GORICA
Rg-47109
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00553 z dne 11. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BARE, Konfekcija, d.o.o.,
Ajdovščina, sedež: Lokarjev drevored 1,
5270 Ajdovščina, pod vložno št. 1/03431/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
tega sodišča o začetku postopka stečaja,
spremembo firme, skrajšane firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5865026
Firma: BARE, Konfekcija, d.o.o.,
Ajdovščina, v stečaju
Skrajšana firma:
BARE, d.o.o.,
Ajdovščina, v stečaju

Rg-47126
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00571 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MENGORE, Inženiring in
trgovina, d.o.o., Volče 72, Tolmin, sedež:
Volče 72, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/03043/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenika in spremembo poslovnega deleža ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5756189
Ustanovitelj: Gabršček Danica, izstop
17. 5. 1996; Svetičič Branko, Tolmin, Volče 36, vstop 7. 5. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-

PTUJ
Rg-100898
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00114 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MLEKARNA PTUJ, p.o.,
sedež: Čučkova ulica 6, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/01015/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov,
tipa zastopnika in obsega pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5150230
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Brumec Ana, Starše, Marjeta na Dravskem polju 31, imenovana 1. 6. 1995, zastopa družbo kot v.d. direktorice z omejitvijo, da sklepa pogodbe o nabavi in prodaji premičnin
osnovnih sredstev, pogodbe o prodaji in drugačni odtujitvi premičnih osnovnih sredstev,
gradbene pogodbe za novogradnje in adaptacije poslovnih in drugih objektov, po sklepu delavskega sveta podjetja; Meško Olga,
Ptuj, Rimska ploščad 5, razrešena 1. 5. 1996
kot tehnično tehnološki vodja in imenovana
za direktorico, ki zastopa družbo kot direktor z omejitvijo, da sklepa pogodbe o nabavi in prodaji premičnih osnovnih sredstev,
pogodbe o prodaji in drugačni odtujitvi premičnih osnovnih sredstev gradbene pogodbe za novogradnje in adaptacije poslovnih
in drugih objektov, po sklepu delavskega
sveta podjetja.

Rg-105168
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00027 z dne 20. 2. 1997 pri subjektu vpisa EME-ENGINEERING, storitveno, proizvodno, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Dolane 33a, 2282 Cirkulane,
pod vložno št. 1/01427/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep sodišča o začetku stečaja z opr. št. St 9/96 z dne 27. 1.
1997, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5406064
Firma: EME-ENGINEERING, storitveno, proizvodno, trgovsko podjetje,
d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma:
EME-ENGINEERING, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mlakar Emil, razrešen 27. 1. 1997;
stečajni upravitelj Dubrovski Drago, Zreče,
Cesta na Roglo 11g, imenovan 27. 1. 1997.

lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 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; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 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; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-103699
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00235 z dne 4. 2. 1997 pod št.
vložka 1/09548/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5986915
Firma: NEWVOICE Dokl in Kopold,
družba za radijsko, izdajateljsko in razmnoževalno dejavnost, d.n.o.
Skrajšana firma: NEWVOICE, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Cesta 8. avgusta 20
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Dokl Božidar, Ptuj, Kraigherjeva 25, vstop 7. 11. 1996, vložek 5.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kopold Dejan, Ptuj, Finžgarjeva 15, vstop 7. 11. 1996,
vložek 5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Dokl Božidar, imenovan 7. 11. 1996;
prokurist Kopold Dejan, imenovan 7. 11.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1997: 221
Založništvo; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 223 Razmnoževanje
posnetih nosilcev zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost.
Rg-105167
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00147 z dne 4. 3. 1997 pri subjektu vpisa SPUHLJA, skladiščno sušilni center, d.o.o., sedež: Spuhlja 53, 2250 Ptuj,
pod vložno št. 1/09512/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5924154
Ustanoviteljica: Ramšak Drago, izstop
5. 6. 1996; Bolcar Darinka, Ptuj, Spuhlja
50, vstop 5. 6. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ramšak Drago, razrešen 5. 6. 1996;
direktor Bolcar Branko, Ptuj, Spuhlja 53,
imenovan 5. 6. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-105178
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00088 z dne 17. 2. 1997 pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA
ORMOŽ, z.o.o., sedež: Ptujska cesta 12a,
2270 Ormož, pod vložno št. 2/00046/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbe, zastopnika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5132576
Sedež: 2270 Ormož, Ptujska cesta 12
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rudolf Martin, razrešen 24. 9. 1996;
direktor Šalamon Anton, Ormož, Hardek 10,
imenovan 24. 9. 1996, zastopa zadrugo z
omejitvijo, da lahko sklepa pogodbe o prometu z nepremičninami, oziroma obremenjevanja le teh in kreditne pogodbe, samo
na podlagi sklepov upravnega odbora.
Dejavnost, vpisana dne 17. 2. 1997: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122
Reja ovac, koz, konjev, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, rezen perutninskega; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1542 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo; 1561 Mlinarstvo; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598 proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
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Pri dejavnosti s šifro J 67.13 – pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom »samo menjalnice in zastavljalnice«; pri dejavnosti s šifro K 74.12 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje se vpiše omejitev:
»razen revizije«.

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; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.

vanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti s šifro K 74.12 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, se vpiše omejitev:
»razen opravljanja revizijske dejavnosti«.

Rg-105180
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00018 z dne 13. 2. 1997 pod št.
vložka 1/09549/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1122088
Firma: Starkl – ZRNO, podjetje za posredništvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: Starkl – ZRNO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Potrčeva 53
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Starkl Peter, Ptuj, Potrčeva
53, vstop 16. 2. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Starkl Peter, imenovan 16. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 2. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;

Rg-106357
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00064 z dne 15. 4. 1997 pod št.
vložka 1/09553/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1122398
Firma: DO & GO, zastopanje, posredovanje in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DO & GO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Čufarjeva 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zavec Stanislav, Ptuj, Čufarjeva 3, vstop 21. 3. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zavec Stanislav, imenovan 21. 3. 1997,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Zavec Zlata, Ptuj, Čufarjeva 3, imenovana
21. 3. 1997, je upravičena zastopati za vsa
pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997: 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Sveto-

Rg-106358
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00052 z dne 15. 4. 1997 pod št.
vložka 1/09554/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1122258
Firma: CHROM–CNC, tehnologija, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CHROM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Rogozniška 32
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lenarčič Davorin, Maribor, Moše Pijade 41, vstop 9. 1. 1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lenarčič Vida, Murter, Murterskih brašćin 19, vstop 9. 1. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lenarčič Davorin, imenovan 9. 1. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, prokuristka
Lenarčič Vida, imenovana 9. 1. 1997, zastopa družbo z omejitvijo pri odsvajanju in
obremenjevanju nepremičnin.
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
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Firma: KROKAR COMMERCE–KROPEC & KRAMER, proizvodnja, trgovina, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: KROKAR COMMERCE–KROPEC & KRAMER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2281 Markovci pri Ptuju, Markovci 35b
Ustanoviteljica: Kramer Majda, izstop
14. 2. 1997, Kramer Bojana, Maribor, Lesjakova 16, vstop 14. 2. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Kramer Majda, razrešena 14. 2. 1997,
družbenica Kramer Bojana, imenovana 14.
2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22140
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22250
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330
Razmnoževanje računalniških zapisov;
34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200
Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 35110 Gradnja in
popravilo ladij; 35120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 35200
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 35300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih
plovil; 35410 Proizvodnja motornih koles;
35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvodnja vozil za invalide; 35500 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 50200 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52710
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52730 Popravilo ur, nakita;
52740 Druga popravila, d.n.; 61100 Pomorski promet; 61200 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 63230 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 64120 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v

najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušnje in
analiziranje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb;
74810 Fotografska dejavnost; 74820 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 80410 Dejavnost
vozniških šol; 92110 Snemanje filmov in
videofilmov; 92120 Distribucija filmov in
videofilmov; 92130 Kinematografska dejavnost; 92310 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 92330 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93030 Druge storitve za
nego telesa; 93040 Pogrebne storitve; 93050
Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.130 – pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom, se vpiše omejitev: »samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic«.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 – poizvedovalne dejavnosti in varovanje se vpiše omejitev: »samo tehnično varovanje«.
Pred prenosom sedeža je firma vpisana
pri Okrožnem sodišču v Mariboru in sicer
pod številko Rg 1/9775/00.

Rg-106360
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00022 z dne 16. 4. 1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK, p.o., sedež: Majšperk 39, 2322
Majšperk, pod vložno št. 1/00523/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pravnoorganizacijske oblike, spremembo družbenikov, zastopnikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s
temile podatki:
Matična št.: 5087074
Firma: OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelj: Občinski ljudski odbor
Ptuj, izstop 8. 6. 1995, Občina Majšperk,
Majšperk, Majšperk 32a, vstop 8. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cvahte Štefan, razrešen 1. 7. 1994, Jurgec Rajko,
Lovrenc na Dravskem polju, Župečja vas
1f, zastopa zavod kot ravnatelj.
Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1997:
01132 Sadjarstvo; 0125 Reja drugih živali;
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-106363
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00079 z dne 15. 4. 1997 pri subjektu vpisa VARTING, podjetje za inženiring varstva pri delu, požarno varnost in
trgovino, d.o.o., sedež: Zagojiči 10b, 2272
Gorišnica, pod vložno št. 1/02099/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5365732
Dejavnost, vpisana dne 15. 4. 1997:
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-106364
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00021 z dne 2. 4. 1997 pri subjektu vpisa MERCATOR–SVS, trgovina,
storitve, d.d., sedež: Rogozniška cesta 8,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/00774/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5181836
Člani nadzornega sveta: Ranfl Danica,
izstop 23. 10. 1996 ter Meznarič Sergeja,
vstop 23. 10. 1996.
Rg-106365
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00046 z dne 2. 4. 1997 pod št.
vložka 1/09552/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in družbene pogodbe ter prenos iz Okrožnega sodišča Maribor s temile podatki:
Matična št.: 5930642

Rg-106367
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00223 z dne 2. 4. 1997 pri subjektu vpisa ALBIN PROMOTION–ALBIN PROMOVIRANJE, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Lovrenc
na Dravskem polju 10, 2324 Lovrenc na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/02054/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, spremembo naslova
družbenika in zastopnika ter spremembo poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5362571
Ustanoviteljica: Brencl Albin, izstop 4.
11. 1996, Brencl Darja, Ptujska Gora, Podlože 26c, vstop 13. 1. 1990, vložek
1,596.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Brencl Darja, imenovana 13. 1.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-106368
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00238 z dne 2. 4. 1997 pri subjektu vpisa CESTERA, podjetje za cenitve,
promet z nepremičninami, opravljanje birostoritev in trgovine, d.o.o., sedež: Cvetlična ulica 11, 2270 Ormož, pod vložno št.
1/05167/00 vpisalo v sodni register tega so-
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dišča spremembo firme, sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5585163
Firma: CESTERA, podjetja za cenitve,
promet z nepremičninami in opravljanje
birostoritev, d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Pergerjeva ulica 5
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;

52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom se vpiše omejitev »samo menjalnice in zastavljalnice«;
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, se vpiše omejitev:
»razen opravljanja revizijske dejavnosti«.

Rg-106369
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00220 z dne 2. 4. 1997 pri subjektu vpisa ANIMACIJA, podjetje za izobraževanje, razvoj in storitve, d.o.o., sedež: Slomškova 22, 2250 Ptuj, pod vložno
št. 1/02007/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5377196
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Čeh Vesna, Ptuj, Jožefe Lacko 24,
imenovana 25. 4. 1996.
Rg-106371
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00118 z dne 19. 3. 1997 pri subjektu vpisa METALIC–MONT, inženiring, storitve in trgovina, d.o.o., sedež:
Rogozniška 14, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/08539/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika, družbenikov,
poslovnega deleža in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5778328
Ustanovitelj: Fišer Silvester, Gradišče v
Slovenskih Goricah, Zgornja Senarska 8,
vstop 25. 5. 1993, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Kokol Anton,
izstop 15. 5. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kokol Anton, razrešen 10. 5. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja

Rg-106372
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00164 z dne 19. 3. 1997 pri subjektu vpisa MERLI, podjetje za trgovino,
gostinstvo in hotelirstvo, proizvodnjo in
storitve, d.o.o., sedež: Trstenjakova ulica
13, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/05835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5658942
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Dejavnost, vpisana dne 19. 3. 1997: 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 55301 Dejavnost restavracij in gostlin; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih.

mi izdelki; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51450 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52630 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.180 – »posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov d.n.«, se vpiše omejitev: »razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov«.

jektu vpisa VO TEH, podjetje za tehnologijo, inženiring in marketing, d.o.o., sedež: Veliki Okič 4b, 2285 Zgornji Leskovec, pod vložno št. 1/04337/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep sodišča o
začetku stečaja, zap. št. St 1/97 z dne 21. 2.
1997, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5528208
Firma: VO TEH, podjetje za tehnologijo, inženiring in marketing, d.o.o. – v
stečaju
Skrajšana firma: VO TEH, d.o.o. – v
stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Belšak Vojteh, razrešen 21. 2. 1997,
stečajni upravitelj dr. Drago Dubrovski, Zreče, Cesta na Roglo 11g, imenovan 21. 2.
1997.

Rg-106373
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00025 z dne 13. 3. 1997 pod št.
vložka 1/09551/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1121839
Firma: DONATIS, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DONATIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Orešje 168
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Anton, Ptuj, Orešje
168, vstop 24. 2. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Horvat Anton, imenovan 24. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev, prokuristka
Horvat Olga, Ptuj, Orešje 168, imenovana
24. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28520 Splošna mehanična dela; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska
dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51310 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-

Rg-106375
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00172 z dne 13. 3. 1997 pri subjektu vpisa MERCATOR–OGRAD, industrijsko gradbeno podjetje, d.o.o., sedež:
Kolodvorska 7, 2270 Ormož, pod vložno
št. 1/02909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5076382
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lukaček Milan, razrešen 20. 7. 1996; direktorica Šiker Marija, Varaždin, Janka Jurkoviča 27, imenovana 29. 7. 1996, zastopa
družbo kot v.d. direktorice, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 3. 1997: 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet.
Rg-106376
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00045 z dne 13. 3. 1997 pri sub-

Rg-106378
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00054 z dne 14. 3. 1997 pri subjektu vpisa KEMOVOD, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Rogaška cesta 18, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/08116/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5757878
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
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tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo

projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 – posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., se vpiše omejitev: »razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov«;
Pri dejavnosti K 74.12 pod šifro »računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,« se vpiše omejitev: »razen revizijske dejavnosti«.

jo; 51700 Druga trgovina na debelo; 52240
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom,
testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti K 74.120 – računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje se vpiše omejitev: »razen
opravljanja revizijske dejavnosti«.

Rg-106379
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00050 z dne 14. 3. 1997 pri subjektu vpisa PROZEK, podjetje za trgovino, storitve in inženiring, d.o.o., sedež:
Tovarniška 10, 2325 Kidričevo, pod vložno št. 1/03130/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenika, zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5451078
Firma: SOUVENIR, trgovinske in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SOUVENIR d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Zechnerjeva 14
Ustanoviteljica: Zavec Bojan, izstop 10.
2. 1997; Krajnc Ivana, Ptuj, Ob Grajeni 11,
vstop 10. 2. 1997, vložek 3,004.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zavec Bojan, razrešen 10. 2. 1997;
direktorica Krajnc Ivana, imenovana 10. 2.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 3. 1997:
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51340 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
51390 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 51650
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigaci-

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
KOPER
Srg 1206/96
Rg-112638
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba BUNGALOVI LUCIJA, turistično podjetje, d.d., Portorož, Obala 77, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3270/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1996.
Družbenica družbe INTER.CO – Finančno in turistično podjetje, d.o.o., Portorož, Obala 89, oziroma edina prevzemnika
premoženja te družbe Vladimir Oblak in Andrej Oblak, oba stanujoča Kohldorfestr. 57,
Klagenfurt, Avstrija, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe in da kot pravna
naslednika edinega delničarja prevzemata
vse obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe in odgovarjata zanje z
vsem svojim premoženjem. Družba nima zaposlenih delavcev.
Vse premoženje družbe, ki bo ostalo po
izbrisu družbe iz sodnega registra, ostane
družbeniku Andreju Oblaku.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 1. 10. 1997

KRANJ
Srg 3762/94
Rg-13136
Družba OBED, proizvodnja, storitve in
trgovina, d.o.o., Gorenja vas, s sedežem v
Gorenji vasi, Stara Oselica 27, vpisana na
reg. vl. št. 1/5034/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame Obed Cirila, Stara Oselica 26,
Gorenja vas.
Zoper sklep družbenice 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 23. 3. 1995
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LJUBLJANA
Srg 2282/97
Rg-496
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba UP & FŠ, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Kamnik,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 6. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Franc Šimenc, Vrhpolje
257, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
4,243.980 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
4,243.980 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Šimenc Franca.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 1997
Srg 2487/97
Rg-497
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba RAČ-KA, d.o.o., podjetje za računalništvo in organizacijo, Rakek, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 4. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Miha Juvančič in Katarina Juvančič, oba Ljubljanska cesta 1, Rakek, z ustanovitvenim kapitalom 1,507.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,507.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Katarino Juvančič.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 1997
Srg 2490/97
Rg-498
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba LUZNAR IN OSTALI, trgovina in storitve, d.n.o., Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 2. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Jusič Edita in Luznar
Magda, obe Plešičeva 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
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8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici
Jusič Edito v višini 7.600 SIT in Luznar
Magdo v višini 400 SIT.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 1997

reg. št. vl. 1/12470/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne
31. 8. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelja Franc Štemberger in Marjanca Štemberger, oba Ljubljana, Klemenova 106, z ustanovitvenim kapitalom
2,393.000 SIT prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese na
oba družbenika v razmerju poslovnih deležev, ki jih imata.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 1997

Srg 4122/97
Rg-499
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
INTERLES, podjetje za proizvodnjo,
svetovanje in opravljanje storitev, d.o.o.,
Žvarulje 10, Izlake, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 10. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Udovč Anton, Žvarulje
10, Izlake, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 1997
Srg 4453/97
Rg-507
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:
WLT, družba za mednarodne svetovalne storitve, d.o.o., Banja Loka 7/a, reg.
št. vl. 1/23624/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne 17. 7.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja Langer Heinz Steuerberatungs Gmbh, Dampfgasse 24, Dunaj in Biserka Ošalj, Krivec 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese na
oba družbenika, in sicer v sorazmerju z deleži.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 1997
Srg 4512/97
Rg-508
Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:
Družba NEL, Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pot v dolino 2,

SLOVENJ GRADEC
Srg 31/95
Rg-500
Družba MANNA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, d.o.o., Slovenj
Gradec, Cankarjeva 3, katere družbeniki
so Nadja Rojnik, 64 Tavistock RD.W11
1AW London, Matjaž Rojnik, Graška gora
21, Slovenj Gradec, Alastair Stone, 64 Tavistock RD.W11 1AW London in Marjana
Rojnik, Graška gora 21, Slovenj Gradec, po
sklepu družbenika z dne 15. 5. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Nadja Rojnik, Alastair Stone, Matjaž Rojnik in Marjana Rojnik.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 2. 1995
Srg 5599/94
Rg-501
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5599/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 7. 10. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5131/00 vpiše izbris družbe OREŠNIK ELEKTRONIKA, podjetje za trgovino, proizvodnjo in servisiranje elektronskih naprav ter računalniških sistemov,
d.o.o., s sedežem Šmartno 226, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Ivan Orešnik,
Šmartno 226, Šmartno pri Slovenj Gradcu.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 10. 1997
Srg 103/95
Rg-502
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 103/95 zaradi vpisa
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prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 3. 10. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2352/00 vpiše izbris družbe
PRORIS, Projektivno podjetje, d.o.o.,
Slovenj Gradec, s sedežem Pameče 120,
Slovenj Gradec, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo Stradovnik
Jože, Pameče 120, Slovenj Gradec, Mauhler Andrej, Prežihova 9, Mežica in Močilnik
Vinko, Libeliče 15/b, Libeliče.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 10. 1997

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4047/00 vpiše izbris družbe
GOZDIP, gozdarstvo, izkoriščanje gozdov in promet z gozdnimi proizvodi,
d.o.o., s sedežem v Črni na Koroškem,
Lampreče 27, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Vili Šepul,
Črna na Koroškem, Lampreče 27.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 10. 1997

Do dediščine imajo pravico vsi neznani
in neznanokje bivajoči dediči zapustnika.
Ker sodišču ni znano njegovo – njihovo
prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS.
Dedičem je postavljen za skrbnika Niko
Šuštarič, roj. 4. 11. 1949, Črnomelj, Ul. Marjana Kozine št. 22.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 15. 9. 1997

Srg 5201/94
Rg-503
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5201/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 3. 10. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2283/00 vpiše izbris družbe DID
ELEKTRONIKA, d.o.o., s sedežem Slovenj Gradec, Šmartno 226, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Ivan Orešnik,
Šmartno 226, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
Darko Zavrl, Stari trg 116, Slovenj Gradec
in Drago Šebez, Brezno 8, Podvelka.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 10. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Stečajni postopki
in likvidacije

Srg 6634/94
Rg-504
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6634/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 3. 10. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2971/00 vpiše izbris družbe
TEKATE, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., s sedežem Šmartno pri
Slovenj Gradcu, Mislinjska Dobrava
131, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Tomaž Kleč,
Slovenj Gradec, Prečna 10.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 10. 1997
Srg 6060/94
Rg-505
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6060/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 3. 10. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5868/00 vpiše izbris družbe ABODON, d.o.o., Mežica, s sedežem Stržovo
84, Mežica, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Andrej Jakob, Trg 4. aprila 5, Mežica.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 10. 1997
Srg 5088/94
Rg-506
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5088/94 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 3. 10. 1997 sklenilo:

Št. 141-10-0006/97-0800/10
Ob-4483
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani statut z nazivom pravila sindikata družbe Casino Maribor, ki so ga sprejeli člani sindikata družbe Casino Maribor,
na članskem sestanku dne 18. 9. 1997 z
imenom sindikata, Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije –Sindikat
Casino Maribor in sedežem v Mariboru,
Glavni trg 1.
Statut je vpisan v evidenco statutov sidnikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0006 z dne 9. 10. 1997.
Identifikacija – matična številka sindikata Casino Maribor je 1049011.
Št. 028-1/94
Ob-4484
Republika Slovenija, Upravna enota Črnomelj z dne 13. 10. 1997 preneha hraniti
pravila o organiziranosti in delovanju sindikata RUJP – Izpostava Črnomelj, vpisana
v evidenco statutov sindikatov. Izbris iz evidence je zahtevala pooblaščena oseba Sindikata RUJP – Izpostava Črnomelj.
Št. 127-49/93
Ob-4492
Ugotovi se, da je Sindikat podjetja Tovarne obutve Novo mesto, Novo mesto,
Vavpotičeva ulica št. 19, Novo mesto, katerega pravila so bila z odločbo št. 127-49/93
z dne 26. 4. 1993 sprejeta v hrambo pri
Sekretariatu za družbeni razvoj Občine Novo mesto in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 32, prenehal.
Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
D 140/95
R-152
Nikolaj Dragoš upokojenec, iz Dolenjcev št. 9, p. Adlešiči, je dne 12. 6. 1995
umrl in ni zapustil oporoke.

St 21/97
S-413
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 21/97 sklep z dne 8. 10. 1997:
Stečajni postopek nad dolžnikom:
Maxima, Trgovina, proizvodnja in consulting, d.o.o., Mariborska 1, Celje, se začne in takoj zaključi.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika: Maxima, Trgovina, proizvodnja in consulting, d.o.o., Mariborska 1, Celje, iz sodnega registra.
St 20/97
S-414
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 20/97 sklep z dne 8. 10. 1997:
Stečajni postopek nad dolžnikom:
Dopos, Trgovina, posredovanje in storitve, d.o.o., Ul. 11. maja 21, Radeče, se
začne in takoj zaključi.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika: Dopos, Trgovina, posredovanje in storitve d.o.o., Ul. 11. maja 21, Radeče, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 10. 1997
St 11/97-4
S-415
To sodišče je s sklepom št. St 11/97 z
dne 15. 10. 1997 začelo stečajni postopek
nad Plamen Kropa, tovarna vijakov,
d.o.o., Kropa.
Za stečajnega upravitelja je določen Sladič Franc, Vurnikova 11, Ljubljana.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 2.
1998 ob 9. uri v sobi št. 113/I tega sodišča.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 10. 1997.
St 2/97
S-416
To sodišče je s sklepom št. St 2/97 z dne
15. 10. 1997 začelo stečajni postopek nad
Meggi tours, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Kapucinski trg 7, Škofja Loka.
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Za stečajnega upravitelja je določen Mihael Savnik, Maistrov trg 7, Kranj.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi tega oklica v Uradnem listu RS.
Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 2.
1998 ob 11.30 v sobi št. 113/I tega sodišča.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 10. 1997.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 10. 1997

Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 1.
1998 ob 10. uri v sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 14. 10. 1997.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 1997

St 17/97-37
S-417
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 in
39/97) objavlja oklic:
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Cimos Commerce,
d.o.o., Koper, Trgovina z avtomobili in servisiranje, Ulica 15. maja 18, Koper, ki bo
dne 5. 12. 1997 ob 9. uri v sobi št. 135/I.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v sobi št. 208/II tukajšnjega sodišča ter v stečajni pisarni
Okrožnega sodišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v Mariboru med uradnimi urami
za stranke.
Upniki, ki so ali bodo o predlagani prisilni poravnavi glasovali pisno, naj poravnalnemu senatu pošljejo glasovnico z originalnim podpisom in žigom skupaj z dokazom,
da je vlogo podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo upoštevale tiste
pisne glasovnice, ki bodo na senat prispele
najkasneje do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 10. 1997
St 28/91
S-418
To sodišče je po predsedniku stečajnega
senata sodniku Matjažu Štoku, v stečajni
zadevi zoper Galcommerce, d.o.o., Maribor
– v stečaju, izven naroka dne 7. 10. 1997
sklenilo:
Z dnem 1. 10. 1997 se Okrožna sodnica
Katarina Plevčak razreši funkcije stečajne
sodnice v stečajni zadevi Galcommerce,
d.o.o., Maribor – v stečaju.
Z dnem 1. 10. 1997 se za stečajnega
sodnika določi Okrožni sodnik Janez Zeilhofer.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 1997
St 25/97
S-419
To sodišče je s sklepom opr. št. St 25/97
dne 14. 10. 1997 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom GALIA STYLE,
d.o.o., Koroška c. 5, Maribor.
Odslej firma glasi Galia style, d.o.o., Koroška c. 5, Maribor – v stečaju.
Za stečajnega upravietlja se imenuje Dušan Potočnik, dipl. ek., Klepova 40, Ptuj.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.

St 73/96
S-420
To sodišče je s sklepom St 73/96 dne
16. 10. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Knapi, d.o.o., Trbovlje, Novi
dom 26.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Mojca Breznik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 20. 1. 1998 ob 13. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 10. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 10. 1997
St 16/94
S-421
V stečajni zadevi nad dolžnikom Goriška Livarna, p.o., Solkan, Nova Gorica v
stečaju, bo narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev v ponedeljek 24. 11.
1997 ob 14. uri v sobi 122/I tega sodišča.
Osnutek za glavno razdelitev lahko upniki vpogledajo v stečajni pisarni tega sodišča med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 10. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-203
Marpetro, d.d., Linhartova 17/a, Maribor, podaljšuje rok za javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem družbe) za sodelovanje pri interni razdelitvi in notranjem odkupu v postopku lastninskega preoblikovanja družbe.
Rok se podaljša do vključno 3. 11. 1997.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časopisu Večer dne 20. 8. 1997 in v Uradnem
listu RS, št. 52/97 dne 29. 8. 1997.
Vse informacije dobijo zainteresirani pri
Cvetki Pisar, tel. 062/108-108 (centrala) ali
direktno 062/108-231 oziroma osebno na
sedežu podjetja.
Marpetro, d.d., Maribor
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Odkupi poslovnih deležev družb
La-204
Teve varnost, d.d., Zagorje ob Savi,
objavlja na podlagi 465. člena ZGD, da je
Bartec Barlian Holding A. G., Bad Mergentheim pridobil v Teve varnost 433.898
delnic oziroma 92,19%.
Teve varnost, d.d.,
uprava
La-202
V skladu s 465. členom in v zvezi z 10.
členom zakona o gospodarskih družbah in v
skladu z 71. členom statuta družbe Kemična tovarna Moste, d.d., Ljubljana, na osnovi prejetega obvestila in izpisa stanja v
delniški knjigi družbe objavljamo, da je Belinka Holding, d.d., lastnik in imetnik
632.334 navadnih imenskih delnic družbe,
kar predstavlja 91,54% osnovnega kapitala
družbe in enak odstotek glasovalnih pravic.
Kemična tovarna Moste, d.d., Ljubljana

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
La-201
Družba Roboplast, Podjetje za grafično
dejavnost in marketing, d.o.o., Ljubljana,
Litostrojska 40, je dne 4. 3. 1997 sprejela
sklep, da se osnovni kapital družbe v znesku
2,773.000 SIT zniža na 1,500.000 SIT.
Skladno z določbo 454. člena zakona o
gospodarskih družbah se poziva upnike, da se
zglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Roboplast, Podjetje za grafično
dejavnost in marketing, d.o.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest
Št. 01-697/1-97
Ob-4478
Na podlagi 24. člena statuta in sklepa 8.
seje sveta zavoda dne 10. 10. 1997, Klinični
center Ljubljana, razpisuje naslednja delovna mesta:
1. strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti Ginekološka klinika z naslednjimi pogoji:
– da ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv učitelja medicinske fakultete,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
s področja strokovnega vodenja,
– da predloži program dela in razvoja
dejavnosti, ki jih opravlja strokovno-poslovna skupnost.
Svet KC Ljubljana bo imenoval strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti na predlog Strokovno-poslovnega sveta strokovno-poslovne skupnosti Ginekološka klinika za dobo 4 let.
2. strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti Interna klinika z
naslednjimi pogoji:
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– da ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv učitelja medicinske fakultete,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
s področja strokovnega vodenja,
– da predloži program dela in razvoja
dejavnosti, ki jih opravlja strokovno-poslovna skupnost.
Svet KC Ljubljana bo imenoval strokovnega direktorja strokovno-poslovne skupnosti na predlog Strokovno-poslovnega sveta strokovno-poslovne skupnosti Interna klinika za dobo 4 let.
3. vodje Službe za pljučne bolezni strokovno-poslovne skupnosti Pediatrična klinika z naslednjimi pogoji:
– da ima visoko izobrazbo medicinske
smeri,
– da predloži program dela in razvoja
organizacijske enote.
Svet KC Ljubljana bo imenoval vodjo na
predlog Strokovnega sveta KC in po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija organizacijske enote za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in program dela in razvoja, naj
kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa, na naslov: Klinični center Ljubljana,
Kadrovska služba, Bohoričeva 28, s pripisom “za razpisno komisijo”.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana

Ob-4480
Republika Slovenija, Upravna enota Radovljica, razpisuje prosto delovno mesto v
oddelku za upravne notranje zadeve
vodja oddelka:
– visoka izobrazba VII/1 stopnje zahtevnosti pravne ali upravne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj,
– preizkus znanja in ZUP.
Kandidati morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še splošne pogoje, določene z zakonom in posebne pogoje, ki jih
določa 4. člen zakona o delavcih v državnih
organih (Ur. l. RS, št.15/90, 5/91, 18/91,
22/91, 2/91-I in 4/93).
Delovne razmerje se sklene za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Datum
sklenitve delovnega razmerja bo določen z
aktom o imenovanju.
Preizkus znanja iz ZUP se lahko opravi v
enem letu po sklenitvi delovnega razmerja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev z opisom delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov:
Republika Slovenija, Upravna enota Radovljica, Kadrovska služba, Gorenjska c. 18,
4240 Radovljica.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po izteku roka za sprejemanje prijav.
Upravna enota Radovljica

2. Predmet javnega naročila: blago –
oprema, gradbena dela.
Navedba vsebine:
– izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri gradnji ŠD Šmihelj v
Novem mestu,
– dobava in montaža opreme na istem
objektu.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: ca.
300,000.000 SIT, čas razpisa začetek 15. 1.
1998 in/ali zaključek 15. 2. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas v mesecih 6 in/ali v
dnevih 180, začetek 1. 3. 1998 in/ali zaključek 1. 9. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
20%.
Ime in podpis naročnika objave: Ivo Lah
d.i.a.

Št. 700-08/89-2
Ob-4479
Komisija Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi 3. člena zakona
o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 69/95) razpisuje delovno mesto
namestnika Družbenega pravobranilca Republike Slovenije,
ki bo opravljal delo v poslovnih prostorih v Kopru.
Kandidat mora, skladno z zakonom o
družbenem pravobranilcu Republike Slovenije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je poslovno in zdravstveno sposoben in osebnostno primeren za opravljanje
funkcije,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da je diplomirani pravnik s pravniškim
državnim izpitom ali diplomirani ekonomist,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da ni pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat bo imenovan v skladu s četrtim
odstavkom 1. člena zakona o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije, s pričetkom
opravljanja funkcije s 5. januarjem 1998.
Kandidati naj vložijo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in podatki o dosedanjem delu v roku 15
dni od objave razpisa, na naslov: Komisija
Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve
(prijava na razpis), Šubičeva 4, Ljubljana.
Komisija Državnega zbora
Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve

Ob-4539
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.63/94):
a) 3 prosta mesta okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški službi in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene
v prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Javna naročila
Namere o javnem naročilu
Ob-4546
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: MŠŠ, kont. oseba Marina Cankar dia.,
Trubarjeva 5, Ljubljana, tel. 131-22-49, faks
131-23-27.

Ob-4547
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: MŠŠ, kont. oseba Marina Cankar dia.,
Trubarjeva 5, Ljubljana, tel. 131-22-49, faks
131-23-27.
2. Predmet javnega naročila: blago –
oprema, gradbena dela.
Navedba vsebine:
– izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri gradnji ŠD Šentvid v
Ljubljani,
– dobava in montaža opreme na istem
objektu.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: ca.
250,000.000 SIT, čas razpisa zečtek 5. 1.
1998 in/ali zaključek 5. 2. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas v mesecih 8 in/ali v
dnevih 240, začetek 15. 2. 1998 in/ali zaključek 15. 10. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
15%.
Ime in podpis naročnika objave: Ivo Lah
d.i.a.
Ob-4548
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: MŠŠ, kont. oseba Ivo Lah dia., Trubarjeva 5, Ljubljana, tel. 131-22-49, faks
131-23-27.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri gradnji pravne fakultete I. faza v Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: ca.
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500,000.000 SIT, čas razpisa začetek 10. 1.
1998 in/ali zaključek 10. 2. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas v mesecih 7 in/ali v
dnevih 210, začetek 15. 2. 1998 in/ali zaključek 15. 9. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Ime in podpis naročnika objave: Ivo Lah
d.i.a.
Ministrstvo za šolstvo in šport

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pranje perila.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
pri izbiri ponudnikov: najnižja cena, druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska
cesta 37, Vojnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 11. 1997
ob 9. uri.
Kraj odpiranja ponudb: sejna soba uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Magda Novak, Celjska
cesta 37, Vojnik.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 10. 1997 za 3.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 50700-603-31887.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Daniel Lajlar, dr. med.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

4. Pogodba o sukcesivni dobavi pisarniškega in drugega potrošnega materiala bo
sklenjena za obdobje enga leta, in sicer od
1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma dobavitelja so:
– kakovost,
– ponudbena cena,
– fiksnsot cen,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudniki nudijo.
6. Naročnik si pridržuje pravico določiti
morebiten manjši obseg dobave od razpisnega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe naročnika.
7. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z imenom in naslovom ponudnika in napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
navedbo številke javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
8. Upoštevane bodo ponudbe, predložene do torka, 18. 11. 1997, do 12. ure, na
naslov: Okrožno sodišče v Krškem, Cesta
krških žrtev 12, 8270 Krško.
Ponudba mora veljati do sklenitve pogodbe z enim od ponudnikov.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in pridobijo vse potrebne podatke v zvezi z javnim razpisom na Okrožnem sodišču v Krškem, Cesta krških žrtev
12, Krško, tel. 0608/22-971, faks
0608/22-972, e-mail PO_SODKK, pri sekretarju sodišča Petru Žnidaršiču. Razpisna
dokumentacija bo na voljo do 18. 11. 1997.
10. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
21. 11. 1997 ob 8.30 v prostorih Okrožnega
sodišča v Krškem.
11. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 8 dneh od sprejetja sklepa
o izbiri, osnovni podatki o izidu javnega
razpisa pa bodo objavljeni v Uradnem listu
RS v roku 14 dni.
Okrožno sodišče v Krškem

Javni razpisi
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca z
vsebino »izobraževanje za državne organe
na področju informatike na območju RS«
Centra vlade za informatiko, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 61 z dne 3. X. 1997
Ob-4210 je namesto »javni razpis brez omejitev« pravilno glasi »javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti«.
Popravek
Ob-4611
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izdelavo PGD in PZI za izgradnjo pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, Mestne občine Murska Sobota
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59 z
dne 26. IX. 1997 Ob-4077 se datumi v 5.,
6., 7. in 8. točki pravilno glasijo:
5. Rok za predložitev ponudb je 3. 12.
1997 do 12. ure.
6. Javno odpiranje ponudb bo 3. 12.
1997 ob 12.30.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa je 10. 1. 1998.
8. Predviden datum objave dodelitve
naročila je 30. 1. 1998.
Popravek
Ob-4612
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izdelavo projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) za postavitev
dveh plinskih turbin (2 x 114 MW) Termoelektrarne Brestanica, objavljenem v Ur. l.
RS, št. 63, z dne 10. X. 1997,
Ob-4296, se odpiranje ponudb v 6. točki
namesto 18. 10. 1997 pravilno glasi 18. 11.
1997.
Termoelektrarna Brestanica
Št. 470/97
Ob-4497
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.

Su 34/97
Ob-4499
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Okrožno sodišče v Krškem
objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
sukcesivno dobavo pisarniškega in
drugega potrošnega materiala v letu
1998
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Krškem,
Cesta krških žrtev 12, Krško.
2. Predmet razpisa: sukcesivna dobava
pisarniškega in drugega (računalniškega
itd.) potrošnega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila je
10,000.000 SIT.

Št. 446/97
Ob-4500
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in
7/93) ter zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja Zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine Novo mesto
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
sanacijskih in obnovitvenih del na cerkvi
sv. Martina v Metliki
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Novo mesto, Skalickega ulica 1.
2. Predmet javnega razpisa je izvedba
gradbenih in obrtniških del pri sanaciji in
obnovi cerkve sv. Martina v Metliki.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 14,000.000 SIT.
4. Pričetek razpisanih del je predviden v
začetku decembra 1997, dokončanje pa do
konca oktobra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika bodo:
– usposobljenost ponudnika za opravljanje razpisanih del,
– sposobnost ponudnika za izvedbo del
v navedenem roku,
– reference,
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– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– opcija ponudbe,
– morebitne druge ugodnosti,
– finančno zavarovanje za izvedbo del,
– izkaz finančnega stanja ponudnika
(Bon 1, 2 ali 3).
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši za izbiro.
6. Ponudba mora biti napisana v slovenščini, oddana v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj” – javni razpis – sv. Martin v
Metliki.
7. Za pravočasno prispele ponudbe štejejo tiste, ki bodo prispele s priporočeno
poštno pošiljko ali bodo oddane osebno v
tajništvu zavoda v roku 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS, do 12. ure.
Odpiranje in ugotavljanje popolnosti ponudb bo istega dne ob 13. uri. Ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
roku 10 dni.
8. Izvedbeni projekt je na ogled na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine
Novo mesto, Skalickega ulica 1, Grad Grm,
ponudniki pa bodo svoje ponudbe izdelali na
podlagi podrobnejšega popisa del, ki ga lahko odkupijo v roku do 7 dni po objavi po ceni
5.000 SIT, ki jih nakaže na žiro račun zavoda
št. 52100-603-30757 (kontaktni osebi sta Bojan Zaletelj in Robert Peskar) in dokaže s
kopijo prenosnega naloga.
9. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.
10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančnost sposobnost.
Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Novo mesto

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 5 dni od odpiranja ponudb.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Oddelku za
okolje in prostor Občine Tolmin, vsak dan
od 8. do 12. ure, do 25. 10. 1997.
10. Kontaktna oseba: Mrakič Ljubo, Kikl
Ksenija.

– natančen opis tehnološkega postopka
po posameznih fazah,
– vrednost izvedbe predloga (posebej za
pripravo načrtov, gradbena dela, tehnološko
opremo, vzdrževalna dela in obratovalne
stroške),
– podpisano izjavo ponudnika, da se bo
s predlaganim postopkom resnično dosegalo parametre kot jih zahteva navedena uredba,
– kontaktno osebo ponudnika.
6. Merila za ocenjevanje predlogov so
naslednji:
a) usposobljenost ponudnika,
b) učinkovitost oziroma ustreznost ponujenega predloga v skladu z navedeno
uredbo,
c) čas izvedbe celotnega naročila,
č) vrednost izvedbe predloga.
Merila od a) do c) so med seboj enakovredna, najcenejši ponudnik pa ni nujno tudi najugodnejši.
7. Predloge pošljite na naslov Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, ali jih oddajte v tajništvu
naročnika na istem naslovu. Predlogi morajo biti v zaprti kuverti z vidno oznako: “Ne
odpiraj – zbiranje predlogov – CČN” ter z
naslovom ponudnika na hrbtni strani.
Ponudniki morajo predloge predložiti
najkasneje do 2. 2. 1998 do 14. ure.
8. Naročnik bo sprejel odločitev predvidoma do 1. 4. 1998, pridržuje pa si pravico
ta rok podaljšati, o čemer bo obvestil vse
ponudnike.
9. Vse podrobnejše informacije v zvezi z
zbiranjem predlogov lahko dobite na telefonski št. 064/222-091, Marko Margetič,
vsak delovni dan od 7. do 14. ure.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Št. 012-02/95
Ob-4501
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Tolmin objavlja
javni razpis
rekonstrukcijo lokalne cese L 7526
Ušnik–Volčanski ruti od km 0+800 do
km 2
1. Naročnik: Občina Tolmin, Ul. Padlih
borcev 1b, Tolmin.
2. Predmet naročila: asfaltacija odseka
ceste L 7526 Ušnik–Volčanski ruti v dolžini
1.200 m.
3. Orientacijska vrednost del: 10,000.000
SIT.
4. Predvideni rok pričetka del 15. 11.
1997, rok dokončanja del 10. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: ponudbena cena, reference, plačilni pogoji, ostala merila po razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki predložijo svoje ponudbe
po pošti ali osebno na Občini Tolmin, Ul.
Padlih borcev 1b, Tolmin, v zaprtih kuvertah s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
cesto Ušnik–Volčanski rut” najkasneje do
4. 11. 1997 do 9. ure. Na kuverti mora biti
naslov naročnika in naslov pošiljatelja.
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 9. uri, v prostorih Oddelka za okolje in
prostor Občine Tolmin.

Št. 012-02/95
Ob-4502
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Tolmin objavlja
javni razpis
za sanacijo plazu na cesti L 3101
Grahovo–Bukovo v km 14 + 450
1. Naročnik: Občina Tolmin, Ul. Padlih
borcev 1b, Tolmin.
2. Predmet naročila: sanacija plazu na
cesti L 3101 Grahovo–Bukovo.
3. Orientacijska vrednost del: 12,000.000
SIT.
4. Predvideni rok pričetka del 15. 11.
1997, rok dokončanja del 10. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: ponudbena cena, reference, plačilni pogoji, ostala merila po razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki predložijo svoje ponudbe
po pošti ali osebno na Občini Tolmin, Ul.
Padlih borcev 1b, Tolmin, v zaprtih kuvertah s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
plaz Bukovo” najkasneje do 4. 11. 1997 do
11. ure. Na kuverti mora biti naslov naročnika in naslov pošiljatelja.
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 11. uri, v prostorih Oddelka za okolje in
prostor Občine Tolmin.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 5 dni od odpiranja ponudb.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Oddelku za
okolje in prostor Občine Tolmin, vsak dan
od 8. do 12. ure, do 25. 10. 1997.
10. Kontaktni osebi: Mrakič Ljubo, Kikl
Ksenija.
Občina Tolmin
Oddelek za okolje in prostor
Št. 1482/1-1997
Ob-4503
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., objavlja naslednji
javni razpis
za zbiranje predlogov za postopek
odstranjevanja dušikovih spojin in
fosforja na čistilni napravi Kranj
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala,
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa je sprejemanje predlogov za določitev postopka odstranjevanja
dušikovih spojin in fosforja na Centralni
čistilni napravi v Kranju z natančnim opisom tehnološkega postopka po posameznih
fazah v skladu z uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 35/96).
3. Višine sredstev ni mogoče določiti.
4. Predviden čas izvedbe naročila: v skladu z 12. členom zgoraj navedene uredbe.
5. Predlogi morajo vsebovati:
– polni naziv in naslov ponudnika,
– reference za podobna dela,

Št. 470/97
Ob-4493
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni material – kurilno olje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
9,900.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka
in dokončanja del: v 12 mesecih, začetek
1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska
cesta 37, Vojnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
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nem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 11.
1997 ob 9. uri.
Kraj odpiranja ponudb: sejna soba uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Magda Novak, Celjska
cesta 37, Vojnik.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 10. 1997 za 3.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
50700-603-31887.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni
razpis z izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Daniel Lajlar, dr. med.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1997
ob 9. uri.
Kraj odpiranja ponudb: sejna soba uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Magda Novak, Celjska
cesta 37, Vojnik.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 11. 1997 za 3.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
50700-603-31887.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont. oseba Jožica Podpečan,
VMS, Celjska cesta 37, Vojnik.
10. Postopek izbire izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Daniel Lajlar, dr. med.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 1997
ob 9. uri.
Kraj odpiranja ponudb: sejna soba uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Magda Novak, Celjska
cesta 37, Vojnik.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 10. 1997 za 3.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
50700-603-31887.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Daniel Lajlar, dr. med.

Št. 470/97
Ob-4495
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 470/97
Ob-4496
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni material – čistilna in pralna sredstva:
a) čistilna sredstva – 2,000.000 SIT,
b) papirna konfekcija – 2,500.000 SIT,
c) vreče polietilen – 800.000 SIT,
d) pralna sredstva – 1,200.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska
cesta 37, Vojnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila (grupe, skupine).

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni material – živila in material za prehrano:
a) sadje in zelenjava – 5,800.000 SIT:
1. sadje južno – 920.000 SIT,
2. sadje domače – 980.000 SIT,
3. zelenjava – 3,900.000 SIT,
b) kruh in pekovsko pecivo – 3,600.000
SIT,
c) mlevski izd. in testenine – 1,250.000
SIT,
d) meso in mesni izdelki – 11,800.000
SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki – 7,500.000
SIT,
f) jajca – 920.000 SIT,
g) splošno prehrambeno blago –
14,400.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
45,270.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Št. 470/97
Ob-4494
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravstveni material
– zdravila in laboratorijski material.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
33,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 26. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 26. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave, Celjska cesta 37, Vojnik.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila (iz grupe, skupine in podskupine).
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 2. 12.
1997 ob 9. uri.
Kraj odpiranja ponudb: sejna soba uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Magda Novak, Celjska
cesta 37, Vojnik.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 11. 1997 za 3.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
50700-603-31887.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Daniel Lajlar, dr. med.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

taže ter ugodni finančni pogoji in posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati v tajništvu Doma starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik, 1125 Ljubljana, Cesta na Bokalce 51, v zaprti ovojnici z vidno
oznako “Ponudba, Ne odpiraj”, do 24. 11.
1997, do 10. ure.
7. Odpiranje ponudb bo 25. 11. 1997 ob
12. uri na upravi Doma starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega izvajalca obveščeni pisno najkasneje v
15 dneh po odpiranju dospelih ponudb.
9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo do 10 dni po objavi v Uradnem listu RS, vsak dan med 8. in 10. uro v
tajništvu Doma starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, Ljubljana, Cesta na Bokalce 51.
10. Pojasnila k razpisni dokumentaciji
dobe ponudniki v tajništvu Doma starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik, (tel.
061/17-70-600) vsak dan od 8. do 10. ure.
Odkupna cena razpisne dokumentacije
znaša 30.000 SIT in se vplača na žiro račun
razpisovalca, št. 50101-603-50449.
11. Naročnik do ponudnikov, ki ne bodo
izbrani za izvajalca del in dobavitelja ter
monterja opreme nima nikakršnih obvez.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik

četrtek” na sedež Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
Šmarje pri Jelšah.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Občina Podčetrtek in
Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah

Št. 2362/97
Ob-4504
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
dobavo in montažo opreme kuhinje za
Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, enota Kolezija
1. Naročnik del je Dom starejših občanov Vič-Rudnik, Ljubljana, Cesta na Bokalce 51.
2. Predmet javnega naročila je dobava in
montaža nove kompletne kuhinjske opreme
z vsemi gradbeno-obrtniškimi in instalacijskimi ter obnovitveno-vzdrževalnimi deli.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je ca. 45 mio SIT.
4. Rok predviden za pričetek del je 60
dni po objavi v Uradnem listu RS, z rokom
dokončanja vseh del z montažo opreme v 4
mesecih od objave.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: dosedanje reference ponudnika,
najnižja cena zahtevane kvalitetne opreme,
prilagodljiv in najkrajši rok dobave in mon-

Št. 584/96
Ob-4505
Na podlagi prvega in drugega odstavka 18.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljata Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah in Občina Podčetrtek
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, Podčetrtek
in Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet javnega razpisa: ureditev treh
stanovanj v stanovanjskem objektu Slake 7
v Podčetrtku – preureditev prostorov bivšega vrtca (gradbena, obrtniška in instalacijska dela).
3. Predvideni rok pričetka del: takoj po
podpisu pogodbe.
Predvideni rok končanja del: v 60 dneh.
4. Orientacijska vrednost del znaša ca.
8,000.000 SIT.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave razpisa vsak
delovni dan od 8. do 10. ure na sedežu Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah, soba št. 50, kontaktna oseba Darinka
Šeligo, tel. 063/821-111.
Na sedežu sklada bo na ogled tudi tehnična dokumentacija.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: reference, cena, kvaliteta del, garancijski rok, plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Izvedba: po dejanskih količinah.
7. Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč izbira izvajalca v skladu z merili pod 6. točko.
8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
naročniku do 13. 11. 1997 do 11. ure. Ponudba se odda na originalnem popisu v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za ureditev stanovanj Slake 7, Pod-

Ob-4506
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Divača, informacije dobite izključno po faksu št. 067/60-073, Kraška cesta 32, Divača, tel. 067/60-015, faks
067/60-073.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: delna adaptacija
zdravstvene postaje Divača.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,500.000 SIT skupaj s prometnim davkom.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del takoj po sklenitvi pogodbe, začetek 17. 11. 1997 ali zaključek 24. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 4. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Divača, prevzemnik sprejemna pisarna, Kraška cesta 32, 6215 Divača, tel. 067/60-015, faks 067/60-073.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Divača, odpiranje vodi Franc Rojko, dipl. jur., Kraška
cesta 32, Divača, tel. 067/60-015, faks
067/60-073.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Divača, kont. oseba
Cerkvenik Tatjana, Kraška cesta 32, Divača, tel. 067/60-015, faks 067/60-073.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 10. 1997. Za spremenjeno razpisno
dokumentacijo dobijo ponudniki, ki so že
sodelovali na prvem javnem razpisu za
5.000 SIT, ostali ponudniki za 25.000 SIT.
Način plačila: virmansko, na račun številka: 51420-630-90051 s pripisom razpisna dokumentacija; sklic 4. 11. 1997.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Divača.
Občina Divača

Ponudba mora veljati do: 28. januarja
1998.
Datum objave razpisa: 24. oktober 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. december 1997.
Ime in podpis naročnika objave: generalni direktor Kliničnega centra, prof. dr.
Primož Rode, dr. med.
Klinični center Ljubljana

storsko planiranje, odpiranje vodi dr. Živa
Deu, dipl. inž. arh., Dunajska 47, Ljubljana,
tel. 061/178-7049, faks 061/178-70-64,
e-mail ziva.deu@mopupp.sigov.mail.si, soba 303.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 12. 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor,
urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, kont. oseba dr. Živa Deu, dipl. inž.
arh., Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-7049, faks 061/178-70-64, soba št.
303, e-mail.ziva.deu@mopupp.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 11. 1997.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ministrstvo za okolje in prostor
urad RS za prostorsko planiranje

Št. 773/97
Ob-4520
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Andrej Fink, Zaloška cesta 25, Ljubljana,
tel. 061/13-27-245, faks 061/13-27-331.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup reševalnega
vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 11,000.000
SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 11. 1997 do 11.
ure, na naslov komercialni sektor, Kliničnega centra Ljubljana, prevzemnik tajništvo
Komercialnega sektorja, Njegoševa 8a, 1000
Ljubljana,
tel.
061/312-193,
faks
061/13-22-194.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Klinični center Ljubljana, odpiranje vodi mag. Franc Bohinc,
dipl. ek., Zaloška 7, glavna stavba KC, sejna soba SAZU/I. nad. Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: KC Komercialni sektor,
kont. oseba Karmen P. Tršelič, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, Njegoševa 8a, Ljubljana, tel. 061/312-193, faks 061/13-22-194.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 11. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Kliničnega centra Ljubljana, Bohoričeva 28, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Klinični center Reševalna postaja, kont. oseba Andrej Fink, Zaloška 25, Ljubljana, tel. 061/13-27-245, faks
061/13-27-331.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ob-4521
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje, kont. oseba dr. Živa Deu, dipl. inž. arh.,
Dunajska 47, Ljubljana, tel. 061/178-7049,
faks 061/178-7064, soba št. 303, e-mail ziva.deu@mopupp.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: oblikovanje terminološkega slovarja strokovnih izrazov s področja prostorskega planiranja:
– zbiranje že izdelanega gradiva,
– kritična presoja in dopolnjevanje obstoječih,
– novo zbiranje gradiv,
– obdelava obstoječega in na novo zbranega gradiva,
– uskladitev mnenj sodelavcev z različnih strokovnih področij,
– dokončana redakcija in oblikovna ureditev.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 4,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 18 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 30. 6. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– kompletnost in strokovna korektnost
ponudbe,
– reference ponudnikov,
– faznost in časovna dinamika izdelave
naloge,
– cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 11. 1997 do 15.
ure, na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, prevzemnik tajništvo urada,
Dunajska 47, 1001 Ljubljana, tel. 178-7014,
faks 178-7010, soba št. 103.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor, urad Republike Slovenije za pro-

Ob-4522
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
in Ministrstvo za okolje in prostor, urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje, kont. oseba mag. Frančiška Podlesnik,
Dunajska 47, Ljubljana, tel. 061/178-7058,
faks 178-7064, soba št. 308.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: razvojno raziskovalna naloga: strokovna gradiva za
pripravo energetskih planov in prostorskega plana Republike Slovenije s področja
energetske infratrukture, komunalna energetika.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– vsebina in obseg dela,
– metodologija dela,
– kvaliteta storitve in kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 28. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, prevzemnik tajništvo urada,
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Dunajska 47, 1001 Ljubljana, tel. 178-7014,
faks 178-7010, soba št. 103.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1997,
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za okolje in prostor, urad Republike Slovenije za
prostorsko planiranje, odpiranje vodi mag.
Frančiška Podlesnik, Dunajska 47, Ljubljana, tel. 178-7058, faks 178-7064, soba št.
300.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 12. 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, kont. oseba mag. Frančiška
Podlesnik, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
178-7058, faks 178-7064, soba št. 308.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 11. 1997.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 4. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 1. 1998.
Ime in podpis naročnika objave: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za okolje in prostor, urad RS za prostorsko planiranje.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in
Ministrstvo za okolje in prostor
urad RS za prostorsko planiranje

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov: Institut “Jožef Stefan”, prevzemnik vložišče Instituta – Jamova 39, vhod
z Jadranske ulice, Jamova 39, 1000 Ljubljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
fizično varovanje premoženja” s številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
in s točnim naslovom ponudnika.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef Stefan”, odpiranje vodi Marko Burnik, dipl.
prav., Jamova 39 – vhod z Jadranske ulice,
Centra za informatiko in izobraževanje,
Ljubljana, tel. 177-39-00 (centrala), faks
061/12-35-400, C86 – predavalnica.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Institut “Jožef Stefan”, kont.
oseba vložišče Instituta, Jamova 39 – vhod
z Jadranske ulice, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-35-400.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču
Instituta do 10. 11. 1997 na podlagi predložitve dokazila o plačilu 3.000 SIT.
Način plačila: po položnici, z navedbo:
za razpisno dokumentacijo – varovanje na
žiro
račun
naročnika
številka:
50101-603-50272.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika na podlagi pisne zahteve, poslane po pošti ali po faksu do 12. 11. 1997 –
pisna pojasnila glede razpisne dokumentacije bodo posredovane najkasneje do 16.
11. 1997.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 2. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Institut
“Jožef Stefan”, direktor prof. dr. Vito Turk.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 11. 1997 do 11.45,
na naslov: Občina Sevnica, prevzemnik Robert Kaše, dipl. inž., Glavni trg 19a, 8390
Sevnica,
tel.
0608/41-221,
faks
0608/41-444, soba št. 201.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Sevnica, odpiranje vodi Robert Kaše, dipl. inž., Glavni
trg 19a, Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444, soba št. 8.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Sevnica, kont. oseba 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 7. 11. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51610-630-13058 Občina Sevnica.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Ime in podpis naročnika objave: Jože
Peternel, inž., župan Občine Sevnica.
Občina Sevnica

Ob-4523
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Jože
Matko, Jamova 39, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/12-35-400.
2. Predmet javnega naročila: storitve –
fizično varovanje premoženja Instituta na
lokaciji Jamova 39 v Ljubljani in Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, Dol
pri Ljubljani.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,250.000 SIT na mesec.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 za dobo treh let.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji: preglednost in celovitost ponudbe, cena, stalnost cene, reference, druge
posebne ugodnosti.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.

Ob-4524
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Sevnica, kont. oseba Robert Kaše,
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: rekonstrukcija nekategorizirane ceste Kal–Lačenberk (Podkal).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
54,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.

Ob-4528
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Zelenik, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 13.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja parkirišča
pri Zdravstvenem domu Ormož.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 11. 1997 do 9. ure,
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na naslov: Občina Ormož, prevzemnik Klemenčič Gabriela, Ptujska c. 6, 2270 Ormož,
tel. 062/701-041, faks 062/701-721, soba št.
14.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Občina Ormož, odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041, faks 062/701-721,
soba št. 15.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. oseba
Marinka Vajda, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba št. 5.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 11. 1997.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Občina Ormož, kont.
oseba Andrej Zelenik, Ptujska c. 6, Ormož,
tel. 062/701-041, faks 062/701-721, soba št.
13.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Vili Trofenik.
Občina Ormož
Ob-4529
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 11. 1997 do 12.
ure, ne glede na način predložitve, na naslov: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za kanalizacijski zbiralnik RZ-9”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
dne 17. 11. 1997, ob 10. uri na naslovu:
Mestna občina Celje, Komunalna direkcija,
Prešernova 27/II, 3000 Celje – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti Strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za zastopanje.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh od odpiranja ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
objave v Uradnem listu RS, pa do 10. 11.
1997 med 8. in 10. uro, na naslovu: Vodovod-Kanalizacija Celje, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, pri Spevan Jožetu.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 7.000 SIT
na ŽR Vodovod-Kanalizacija Celje, številka 50700-601-105256 pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje.
10. Ostali podatki
Morebitne dodatne informacije v zvezi s
predmetnim javnim razpisom se dobijo na
naslovu: Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, Celje, pri Marku Planinšku ali Jožetu Spevanu, na tel.
063/451-322 ali faks 063/451-543.
Mestna občina Celje

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo kanalizacijskega zbiralnika
RZ-9, odsek od J 3 do J 13
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje, kontaktna oseba Marko Planinšek, Vodovod-Kanalizacija
Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela – izvedba kanalizacijskega zbiralnika
RZ-9, odsek od J 3 do J 13, v Celju.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
28,500.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del: december
1997, zaključek pa april 1998.
Predmetna investicija bo financirana
skladno z dotokom sredstev iz naslova taks
za obremenjevanje voda.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji in/ali zamiki plačil,
– reference pri gradnji kanalizacijskih
kolektorjev,
– druge ugodnosti.

Ob-4549
Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nabavo in dobavo specialnega vozila za
odvoz kontejnerjev
1. Naročnik: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,
Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina.
2. Predmet javnega razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za nabavo in dobavo specialnega vozila za odvoz kontejnerjev.
3. Specialno vozilo se sestoji iz:
– Mercedes-benz, tip 1824K/3600/4x2
kiperska šasija s kabino,
– nadgradnja – samonakladalec, tip SN
52, proizvajalec RIKO Ljubljana,
– dvigalo LIV EFFER 150/2S.
V ponudbi naj bo jasno razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev s podanimi merskimi skicami nadgradnje.
4. Okvirna cena: 17 mio SIT.
5. Plačilni pogoji: brezobrestno obročno
odplačevanje do 6 mesecev.
6. Dobavni rok: prednost imajo ponudniki s čimkrajšim dobavnim rokom.

7. Pogoji razpisa:
– dveletna garancija,
– urejen servis in skladišče rezervnih delov (v Sloveniji), podan sistem zagotavljanja urgentno potrebnih rezervnih delov, usposobljeno osebje servisa,
– za dobavljeno vozilo mora biti dostavljena kompletna tehnična dokumentacija,
vključno servisni priročnik in ustrezne javne listine z veljavnostjo v Sloveniji.
8. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji (za pravne osebe izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem uradu),
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,
– končno ceno, izraženo v SIT, z vključenimi stroški in dajatvami fco kupec,
– opcijo ponudbe,
– osnutek pogodbe,
– ter elemente, ki bodo merilo za izbiro
najugodnejšega ponudnika.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev iz
3. točke razpisa,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– organiziranost servisnih storitev in
skladišče rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
10. Obveznosti naročnika
Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, niti v primeru, če je ta najcenejša ali
najugodnejša.
Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
11. Oddaja in javno odpiranje ponudb
Interesenti morajo oddati ponudbe na naslov: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg
13, 3250 Rogaška Slatina, do vključno 7.
novembra 1997 do 12. ure.
Odpiranje ponudb ob v ponedeljek,
10. novembra 1997 ob 11. uri na sedežu podjetja, Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina.
Predstaniki ponudnikov morajo pri javnem odpiranju ponudb imeti pisna pooblastila za zastopanje.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro oznako »Ne
odpiraj« ter »Ponudba: specialno komunalno vozilo«, z naslovom pošiljatelja.
Podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika, pri Ivanu
Cvetiču, tel. 063/813-802, med 7. in 9. uro.
12. Odločitev naročnika
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 25 dneh po odpiranju ponudb.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
Št. 61
Ob-4550
Waldorfska šola Ljubljana, Rodičeva 2,
na podlagi odločil zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in objavlja
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javni natečaj
za izdelavo idejnega projekta za
izgradnjo vrtca in 12-letne šole
1. Investitor: Waldorfska šola Ljubljana,
Rodičeva 2, Ljubljana in Društvo prijateljev waldorfske šole, Rodičeva 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava idejnega
projekta za izgradnjo nove Waldorfske šole
Ljubljana in vrtca, na podlagi pravilnika o
podrobnejši vsebini idejnega projekta (Ur.
l. RS, št. 40/89).
3. Orientacijska
vrednost
objekta:
400,000.000 SIT.
4. Rok za oddajo idejnega projekta:
24. 11. 1997 do 14. ure v tajništvo Waldorfske šole Ljubljana, Rodičeva 2, Ljubljana.
5. Merila za izbiro idejnega projekta so
razvidna iz projektne naloge.
6. Odpiranje prispelih projektov in postavitev razstave bo 28. 11. 1997.
7. Nagrade:
1. nagrada izdelava PGD in PZI,
2. nagrada 300.000 SIT,
3. nagrada 150.000 SIT,
odkupi 50.000 SIT.
8. Projektanti bodo o odločitvi komisije
obveščeni v roku 21 dni po postavitvi razstave.
9. Projektno nalogo projektanti prejmejo
v tajništvu Waldorfske šole Ljubljana, Rodičeva 2, Ljubljana, od 24. 10. 1997 vsak
delovnik med 8. in 10. uro, s potrdilom o
predhodnem plačilu 10.000 SIT na žiro račun šole številka: 50100-603-43421.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Miša Hrovath Derganc, 061/168-23-54 v
tajništvu Waldorfske šole Ljubljana, Rodičeva 2, Ljubljana.
Waldorfska šola Ljubljana

j) zastopniki oziroma podjetja, ki vključujejo organizacijo ali proizvode tujih podjetij, predložijo izjave tujih podjetij ali pogodbo o zastopanju in usposobljenosti za
zastopanje in prodajo, ki se glasijo nanje
oziroma na poddobavitelje (original ali kopija potrjena pri notarju).
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v podjetju Medis, Vojkova 4,
Ljubljana, do 30. oktobra 1997, na osnovi
predhodnega plačila 5.000 SIT na žiro račun 50105-601-37417, vsak delovnik od 8.
do 15. ure.
4. Orientacijska cena za kompletni projekt, opremo in izvedbo je 13 milijonov SIT.
5. Dobavni rok za dobavo in montažo
opreme je maj 1998.
6. Upoštevane bodo ponudbe prispele do
14. novembra 1997, do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo 14. novembra
1997, ob 15. uri, v sejni sobi Občine Bežigrad, Linhartova 15, Ljubljana.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega(ih) ponudnika(ov) obveščeni v roku
8 dni po odpiranju ponudb. Z najboljšim(i)
ponudnikom(i) bodo pred podpisom pogodbe opravljeni še nadaljnji usklajevalni razgovori Medis, d.o.o., Ljubljana.
Medis, d.o.o., Podjetje za
proizvodnjo in trženje, Ljubljana

dokumentacijo: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče, kont. oseba Furman Andrej
ali tajništvo tel. 063/762-971, faks
063/762-498.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 11. 1997.
Dodatne informacije se dobijo pod
8. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum objave razpisa 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Zreče, župan Jože Košir.
Občina Zreče

Ob-4551
Medis, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo in
trženje, Vojkova 4, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
za organizacijo logistike in opremo
skladišča
1. Predmet razpisa: organizacija logistike in oprema ca. 1000 kv. m. skladišča na
Brnčičevi ulici v Ljubljani, namenjenega
skladiščenju in distribuciji zdravil, medicinskih izdelkov, biro tehnične opreme in
promocijskega materiala.
2. Ponudba mora vsebovati po sledečem
vrstnem redu:
a) predlog (shemo in opis) organizacije
skladiščenja in logistike ter eventualno potrebnih gradbenih del oziroma sprememb v
gradbenem delu s ceno izvedbe,
b) potrebno opremo po količini in ceni,
vključno z montažo,
c) finančne in dobavne pogoje,
d) obrazce BON 1 in 2 oziroma 3 ponudnika ne starejši od 30 dni (original),
e) garancije,
f) kopije atestov predlagane opreme,
g) prospekte,
h) reference,
i) izjave o načinu servisiranja in spisek
servisov z izjavami proizvajalcev opreme o
usposobljenosti serviserjev (za stroje in naprave, ki potrebujejo redno servisiranje),

Ob-4552
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče, kont. oseba Andrej Furman, tel.
063/762-971, faks 063/762-498.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje zimske
službe na lokalni cestni mreži v Občini
Zreče.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 11. 1997 in zaključek 15. 3. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 11. 1997 na naslov:
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214
Zreče, prevzemnik: tajništvo župana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila, naslovom naročnika in naslovom pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo 7. 11. 1997
ob 12. uri na naslovu Občina Zreče, Cesta
na Roglo 13b, Zreče v sejni sobi.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu najkasneje do
14. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

Št. 501-2/97
Ob-4553
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba Edo
Zorko, dipl. ek., Trg osvoboditve 7, Lenart
v Slovenskih goricah, tel. 062/724-256, faks
062/723-015.
2. Predmet javnega naročila: gradbena in
obrtniška dela.
Naziv vsebine: gradnja prizidka k
Zdravstvenemu domu Lenart – zunanji
posegi (oporni zid, navezovalna toplovodna kineta, parkirišča, ureditev po končani gradnji).
Kraj izpolnitve: Lenart.
3. Orientacijska vrednost naročila je:
8,000.000 SIT. Dela se bodo izvajala v povezavi z gradnjo prizidka k Zdravstvenemu
domu Lenart, ki se bo izvajal v dveh fazah.
4. Rok začetka in dokončanja del: I. faza
začetek 25. 10. 1997 in dokončanje 30. 11.
1997, II. faza dokončanja 30. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: cena in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 7. 11. 1997 do
12. ure na naslov: Občina Lenart, prevzemnik Jože Dukarič, Trg osvoboditve 7, Lenart
v Slovenskih Goricah, tel. 062/724-205, int.
24, faks 062/723-015, soba št. 32/II.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj
– prizidek k Zdravstvenemu domu Lenart –
zunanji posegi” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. Naslov, prostor datum in ura javnega
odpiranja ponudb.
Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 11.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Lenart,
odpiranje vodi Jože Dukarič, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih Goricah, tel.:
062/724-205, int. 24, faks: 062/723-015,
soba št. 24/II.
7. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 25. 11. 1997.
8. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Lenart, kontaktna
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oseba Jože Dukarič, Trg osvoboditve 7,
2230 Lenart v Slovenskih Goricah, tel.:
062/724-205, int. 24, faks: 062/723-015,
soba št. 32/II.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 11. 1997.
Ponudniki si lahko kopije projektov naročijo pri Projekt MR inženiring, Svetozarevska 10, Maribor.
9. Ostali podatki in pogoji
Občina Lenart si pridržuje pravico, da
odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izbire ponudnika, kolikor ne bo zagotovljeno
predvideno sofinanciranje investicije.
Dodatne informacije se dobijo na Občini
Lenart, kontaktni osebi Edo Zorko in Jože
Dukarič, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, tel. 062/724-205, int. 15 in
24.
10. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 7. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predviden datum objave sklepa o dodelitvi naročila do 9. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Slavko
Kramberger, dr. vet. med., župan Občine
Lenart.
Občina Lenart

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za socialno delo Jesenice, kont. oseba Božo Pogačar, Maršala
Tita 65, Jesenice, tel. 064/82-461, faks
064/82-472.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 11. 1997.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Miroslav Berger.
Ministrstvo za delo, družbo
in socialne zadeve

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., kont. oseba Gričar Ernest,
inž., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000, soba št. 27.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 11. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: na blagajni družbe ali z
nakazilom na ŽR št. 52710-601-10927 z navedbo predmeta naročila.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Ramšak Viktor, inž.

Ob-4554
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Drago Kolenc, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-12, faks
178-33-77, soba št. 25.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup poslovnih prostorov za Center za socialno delo Jesenice.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
68,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 1. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
15%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, prevzemnik Darja Naglič, 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 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 24. 11. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Damjana Peterlin, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 178-33-38, faks 178-33-77, soba št. 25.

Ob-4555
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
kont. oseba Gričar Ernest, inž. Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361, faks
0601/44-000, soba št. 27.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: komplet izvedba kanalizacijskega kolektorja za območje Novi dom, premera od DN 200 do DN 315
skupne dolžine L = 645 m.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 12. 1997 in/ali zaključek 1. 4. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višni
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 11. 1997 do 11.
ure, na naslov Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., prevzemnik tajništvo – Majes Zorka, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik,
tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000, soba št.
28.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., odpiranje vodi strokovna
komisija, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000, soba št. 28.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 11. 1997.

Ob-4556
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
kont. oseba Ramšak Viktor, inž., Cesta 3.
julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361, faks
0601/44-000, soba št. 28.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup specialnega tovornega vozila za prevoz smetarskih kontejnerjev in za delo s priključnimi stroji.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: april 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., prevzemnik tajništvo – Majes Zorka, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik,
tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000, soba št.
28.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d., odpiranje vodi strokovna komisija, Cesta 3. julija 7, Hrastnik,
tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000, soba št.
28.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., kont. oseba Ramšak Viktor,
inž., Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000, soba št. 28.
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 11. 1997.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Ramšak Viktor, inž.
Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Hrastnik

faks 061/140-21-55, soba št. 720, 719,
e-mail Irena.Bera@curs.sigov.mail.si, Barbara.Gasperlin@curs.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 11. 1997.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc
Košir.
Carinska uprava RS

– teodolit, natančnosti ene sekunde, motorni pogon,
– razdaljemer (integriran na teodolit), z
možnostjo brezkontaktnega merjenja.
Oprema sestavlja celoto, ki omogoča precizno realizacijo koordinatnega datuma geotehnologiji.
3. Orientacijska vrednost naročila je
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni od podelitve naročila.
5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala: celovitost in skladnost ponudbe, kvaliteto opreme, možnost kalibriranja opreme, servisiranje, ceno, garancije in pogoje za popravilo
opreme, pogoje posodabljanja (upgrade)
programske opreme.
6. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 10. 11. 1997
do 10. ure na sedež naročnika, v zapečateni
ovojnici z oznako »Ponudba na javni razpis
– ne odpiraj«.
7. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 1997
ob 10.30 v sejni sobi IRGO, Slovenčeva 93,
Ljubljana.
8. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni do 20. 11. 1997.
9. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu naročnika od 27. 10. 1997
do 31. 10. 1997 od 8. do 12. ure pri Jani
Gosar, tel. 346-690.
10. Ponudniki naj k ponudbi priložijo še
svojo referenčno listo prodanih podobnih
konfiguracij z dovoljenjem, da naročnik lahko kontaktira v njej navedene koristnike.
IRGO, Institut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje

Ob-4557
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: 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 Irena.Bera@curs.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje prostorov za
potrebe carinske službe.
Čiščenje prostorov za potrebe carinske
službe se bo izvajalo v carinarnicah po Sloveniji: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova
Gorica in Sežana.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998, in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 11. 1997 do 9. ure,
na naslov: Carinska uprava RS, prevzemnik
Erika Anderlič, Račič Karmen, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int.
21-78, soba št. 709.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 11. 1997
do 10. ure na naslov: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba,
11. nad.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo
razpisno dokumentacijo: Carinska uprava RS, kont. osebi Irena Bera in
Barbara Gašperlin, Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int. 21-92, 22-77,

Št. 343-105/97-3
Ob-4558
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mestna občina
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, objavlja
javni razpis
za oddajo del: obnova cestišča na L 5727
cesta na Kekec od km 0 + 000 do 0 + 240
Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na oddelku za infrastrukturo in
gospodarske javne službe Mestne občine
Nova Gorica, soba št. 24/I in sicer od 27. do
30. 10. 1997. Dodatne informacije g. Jug
tel. 28-011 oziroma 0609/625-839.
Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.
Predviden rok za izvedbo: 15. 11.
1997/15. 12. 1997.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:
– ponudbena cena,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe del s terminskim planom,
– garancijski rok,
– posebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 11. 1997 do 12. ure v glavno
pisarno Mestne občine Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica, soba št. 38/I.
Ponudba z vso potrebno dokumentacijo
mora biti zaprta in označena: Ne odpiraj!
Ponudba za obnovitvena dela lokalne ceste
L 5727.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1997
ob 13. uri v stekleni dvorani Mestne občine
Nova Gorica.
Nepopolne ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo obravnavala.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 505/97
Ob-4559
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za nabavo raziskovalne-merilne opreme
1. Naročnik: IRGO Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje, Slovenčeva 93,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa: raziskovalno-merilna oprema, ki jo sestavlja:
– GPS (Global Positioning System) referenčne meritve, dvokanalni, centimeterske
natančnosti,

Ob-4560
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št. 403-197/97 z
dne 17. 10. 1997 objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca gradnje nove osnovne
šole z večnamensko športno dvorano v
Grosupljem
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za
gradnjo nove osnovne šole z večnamensko
športno dvorano ob Ljubljanski cesti v Grosupljem.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 750,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka dej je januar
1998, predvideni rok dokončanja del pa december 1999, oziroma z iztekom garancijskega roka.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost in sposobnost za izvajanje del,
– rok izvedbe,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le-tega,
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– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
naročniku.
Opozorilo: pri ocenjevanju ponudb najnižja ponudbena cena še ne bo pomenila
najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od
razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe ter
sam izbrati podizvajalca, kolikor ne bo soglašal s podizvajalcem, ki ga bo izbral izvajalec sam. V navedenih primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
6. Rok za dostavo ponudb je 26. 11. 1997
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene osebno in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako »Ponudba: Gradnja nove šole v Grosupljem – Ne odpiraj«. Ponudbe, ki bodo
poslane po pošti ali dostavljene po preteku
razpisnega roka, bo naročnik zavrnil in
neodprte vrnil odpošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 26. 11. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo ob pričetku javnega odpiranja predložiti komisiji pismeno pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 20 dneh od javnega odpiranja ponudb.
9. Razpisna dokumentacija in projekt
sta na voljo vsak delovni dan od 8. do 10.
ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, pri Mariji Likovič, tel. 761-211.
Materialne stroške dokumentacije v višini
50.000 SIT kandidati plačajo v blagajni
Občine Grosuplje ali na žiro račun proračuna
Občine
Grosuplje
št.
50130-630-810272 sklic 1111. Za dodatne
informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko kandidati pisno zaprosijo Urad
za gospodarstvo in družbene dejavnosti
Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do vključno 18. 11. 1997. Odgovori,
pomembni za vse ponudnike, bodo poslani
na naslove vseh ponudnikov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo. Za informacije v zvezi s projektom pa naj kandidati
zaprosijo projektanta KARS, d.o.o., Ljubljana, tel. 221-226.
Občina Grosuplje

– cena, ki vključuje strošek apnene moke in manipulativnih stroškov do upravičencev,
– plačilni pogoji in fiksnost cene,
– usposobljenost za izvedbo del v razpisanem izvedbenem roku,
– bližina skladišča ponudnika glede na
upravičence,
– ostale ponujene ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
5. Zadnji rok za dostavo ponudb je 20.
dan po objavi do 12. ure.
Pričetek roka je prvi dan po objavi.
6. Ponudba mora biti oddana v razpisanem roku na naslov Kmetijski zavod Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor, v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
dobavo apnene moke« in polnim naslovom
ponudnika.
7. Odpiranje ponudb bo 14. 10. 1997 ob
11. uri v sejni sobi Kmetijskega zavoda Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor.
8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, morajo predložiti pooblastilo o zastopanju.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 7 dneh od sprejema sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
10. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na Kmetijskem zavodu Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor, pri Evi Tkalčič ali
Ireni Merc na kmetijski svetovalni službi I.
nadstropje, informacije po telefonu
062/226-191.

6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena, plačilni pogoji in fiksnost cene
do zaključka del po programu 1997,
– usposobljenost za izvedbo del,
– razpoložljiva mehanizacija,
– obseg izvedenih del v predvidenem
razpisanem roku,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
7. Zadnji rok za dostavo ponudb je 30.
dan po objavi do 12. ure. Pričetek roka je
prvi dan po objavi.
8. Ponudba mora biti oddana v razpisanem roku na naslov Kmetijski zavod Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor, v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
agromelioracije« in polnim naslovom ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 25. 10. 1997 ob
12. uri v sejni sobi Kmetijskega zavoda Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor.
10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju ponudb, morajo predložiti pooblastilo o zastopanju.
11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 7 dneh od sprejema sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
Kmetijski zavod Maribor

Št. 99/97
Ob-4561
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in po pooblastilu Mestne
občine Maribor, objavlja Kmetijski zavod
Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega izvajalca za dobavo in razdelitev apnene moke za apnenje kmetijskih površin
na območju Mestne občine Maribor.
2. Orientacijska vrednost naročila znaša
do 14,000.000 SIT. Izvajalec poskrbi za dobavo in razdelitev apnene moke po seznamu
Kmetijske svetovalne službe.
3. Rok za izvedbo je november in december 1997.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:

Št. 99/97
Ob-4562
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in po pooblastilu Mestne
občine Maribor, objavlja Kmetijski zavod
Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Predmet razpisa: izbira najugodnejših izvajalcev agromelioracijskih del na
kmetijskih zemljiščih na območju Mestne
občine Maribor.
Agromelioracijska dela zajemajo odstranjevanje zarasti s kmetijskih površin, planiranje terena, sanacije posameznih izvirov vode, izboljšavo dostopa na kmetijske površine
na različnih lokacijah na okvirno 170 ha.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
zaša 85,000.000 SIT.
3. Rok za izvedbo je november in december 1997, oziroma takoj po sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem in se zaključijo predvidoma do konca maja 1998.
4. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na Kmetijskem zavodu Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor, pri Jožetu Poglajenu, informacije po telefonu 062/226-191.
5. Ponudba mora vsebovati:
– dokument o registraciji dejavnosti,
– cene z vključenim prometnim davkom
za uro izvajanja strojnih del po vrstah razpoložljive mehanizacije,
– plačilne pogoje in druge ugodnosti,
– reference za izvedena podobna dela z
dokazili,
– seznam razpoložljive mehanizacije,
– oceno površine na kateri bi lahko izvedli agromelioracijska dela v predvidenem
razpisanem roku.

Ob-4563
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška c., Litija.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup kombiniranega večnamenskega delovnega vozila.
Tehnični pogoji – zahteve:
– moč motorja – diesel ca. 100
KW-EURO 2,
– pogon na obe osi z zaporamo obeh diferencialov,
– gume 4 kom 12,5 R 20 na platiščih 11
x 20,
– menjalnik za počasne hitrosti,
– hidravlični sistem 4 celice,
– dvižni valj za kiper,
– kardan spredaj in zadaj,
– keson ca. 3.000 mm x 2.000 mm,
– nosilnost – skupna 8,5 t,
– homologacija in tehnični pregled kompletnega vozila
in druga tipska oprema.
V ponudbi naj bo jasno razvidno izpolnjevanje tehničnih pogojev – zahtev.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
4. Plačilni pogoji: rok plačila je minimalno 60 dni od izstavitve fakture (avansiranega plačila ni).
5. Dobavni rok: 60 dni od sklenitve pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– merila bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na sedežu na-
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ročnika (tajništvo). Razpisna dokumentacija je na razpolago od 27. 10. 1997 do 7. 11.
1997, vsak delovni dan od 9. do 13. ure.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa,
– izjavo o zagotovljenem kvalitetnem in
strokovno usposobljenem servisu,
– vse priloge in odgovore po razpisnih pogojih naročnika iz razpisne dokumentacije.
9. Oddaja ponudb: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno predložene v tajništvu naročnika najkasneje do 13. 11. 1997 do 12. ure na naslov
Javno podjetje Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška c. 15, 1270
Litija. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: »Ponudba – ne odpiraj
– nakup delovnega vozila.« Na kuverti mora biti točen naslov ponudnika.
10. Javno odpiranje ponudb bo 14. 11.
1997 ob 8. uri na sedežu naročnika Ponoviška cesta 15 v Litiji.
Predstavniki ponudnikov morajo pri javnem odpiranju ponudb imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Obveznosti naročnika: ta javni razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, niti
ne v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa
ali celo, če je ta najcenejša ali najugodnejša. Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
12. Odločitev naročnika: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 10 dneh po
odpiranju ponudb.
13. Dodatne informacije za izdelavo ponudb lahko zainteresirani dobijo osebno pri
Janezu Bašu na sedežu naročnika ali po telefonu št. 061/884-005 vključno do 10. 11
1997 med 7. in 9. uro.
14. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Janez Baš.

– vsa potrebna oprema za delovanje in
mirovanje naprave.
V ponudbi naj bo jasno razvidno izpolnjevanje tehničnih pogojev – zahtev.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,000.000 SIT.
4. Plačilni pogoji: rok plačila je minimalno 60 dni od izstavitve fakture (avansiranega plačila ni).
5. Dobavni rok: 60 dni od sklenitve pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na sedežu naročnika (tajništvo). Razpisna dokumentacija je na razpolago od 27. 10. 1997 do 7. 11.
1997, vsak delovni dan od 9. do 13. ure.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa,
– izjavo o zagotovljenem kvalitetnem in
strokovno usposobljenem servisu,
– vse priloge in odgovore po razpisnih pogojih naročnika iz razpisne dokumentacije.
9. Oddaja ponudb: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele po pošti ali bodo
osebno predložene v tajništvu naročnika najkasneje do 13. 11. 1997 do 12. ure na naslov
Javno podjetje Komunalno-stanovanjsko
podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška c. 15, 1270
Litija. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: »Ponudba – ne odpiraj
– nakup posipalca.« Na kuverti mora biti
točen naslov ponudnika.
10. Javno odpiranje ponudb bo 14. 11.
1997 ob 10. uri na sedežu naročnika Ponoviška cesta 15 v Litiji.
Predstavniki ponudnikov morajo pri javnem odpiranju ponudb imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Obveznosti naročnika: ta javni razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, niti
ne v primeru, če ta ustreza pogojem razpisa
ali celo, če je ta najcenejša ali najugodnejša.
Naročnik tudi ne odgovarja kateremukoli
ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utrpel,
ker njegova ponudba ni bila sprejeta.
12. Odločitev naročnika: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 10 dneh po
odpiranju ponudb.
13. Dodatne informacije za izdelavo ponudb lahko zainteresirani dobijo osebno pri
Janezu Bašu na sedežu naročnika ali po telefonu št. 061/884-005 vključno do 10. 11
1997 med 7. in 9. uro.
14. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Janez Baš.
Javno podjetje
Komunalno-stanovanjsko podjetje
Litija, d.o.o.

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri adaptaciji dela pritličja v južnem traktu poslovne stavbe Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniku dvignejo proti potrdilu o plačilu 30.000
SIT.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-849-87150.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo osebno pri Martinu Reberniku, 27. 10. 1997 in 28. 10. 1997 med 8. in
12. uro v poslovni stavbi na Cigaletovi 10,
soba 56 – pritličje, tel. 061/328-963.
4. Vrednost del: ocenjena vrednost del
znaša: 8,000.000 SIT.
5. Pričetek del: 15. 12. 1997, zaključek
del: 20. 2. 1998.
6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja. Investitor si pridržuje pravico,
da glede na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne šteje za najugodnejšo.
7. Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme investitor na svoj sedež do 14. 11. 1997
do 10. ure.
Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni vložišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljubljana,
soba 4B-18.
9. Odpiranje ponudb bo dne 14. 11. 1997
v sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Stegne 19, s pričetkom ob 11. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje do 28. 11.
1997.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana

Ob-4564
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno-stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška c., Litija.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup kombiniranega silosnega posipala soli in mokro vlaženje cest za zimsko službo.
Tehnični pogoji – zahteve:
– skupna teža ca. 4,5 t,
– lastni pogon: varianta,
– pogon iz osnovnega vozila: varianta,
– izvedba za montažo na keson tovornega vozila,
– delovne širine do 8 m,
– delovne funkcije se samodejno uravnavajo glede na spremembe hitrosti vozila,
– sistem za vlaženje soli z rezervoarji s
črpalko in avtomatiko,
– elektronsko krmiljenje in kontrola,

Št. 03/14181/97
Ob-4565
Javni razpis
za adaptacijo dela pritličja v južnem
traktu poslovne stavbe Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana,
Cigaletova 10, Ljubljana

Št. 3524

Ob-4566

Javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naziv in sedež naročnika: Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, Ljubljana, Celovška 160, tel. 061/159-41-14, faks
061/159-31-22.
2. Predmet javnega razpisa je nakup 31
avtobusov in sicer:
– 18 zgibnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,
– 7 enojnih, nizkopodnih avtobusov za
mestni potniški promet,
– 6 standardnih, enojnih avtobusov za
primestni potniški promet.
Naročnik lahko zmanjša razpisno količino avtobusov, glede na razpoložljiva sredstva, vendar v tem primeru ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.
3. Okvirna
vrednost
naročila
je
1.200,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: najkasneje do 15. avgusta 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Rok in način predložitve ponudbe: ponudbe morajo biti poslane priporočeno po
pošti na naslov: Ljubljanski potniški promet, Celovška 160, 1000 Ljubljana ali oddane osebno v tajništvu sektorja promet JP
LPP, Celovška 160 – I. nadstropje. Zapečatene ponudbe morajo biti jasno označene z
napisom: »Ne odpiraj – Ponudba za avtobusne LPP« in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Posamezni ponudniki lahko kandidirajo za dobavo posameznega tipa avtobusa ali za vse razpisne avtobuse. Na kuverti mora biti naveden točen
naslov ponudnika. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25.
novembra 1997 do 12. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo 25. novembra 1997 ob 13. uri v sejni sobi JP LPP,
Celovška 160, V. nadstropje. Odpiranje vodi predsednica komisije, Boža Hren, dipl.
ek. Na odpiranje so vabljeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.
8. Rok za obvestilo o izbiri: najkasneje
45 dni po javnem odpiranju ponudb, oziroma do 9. januarja 1998.
9. Razpisno dokumentacijo, ki obsega
tehnično dokumentacijo (»Opis zahtev, standardov in normativov za avtobuse JP LPP«)
in ostale pogoje, lahko ponudniki dvignejo
na sedežu JP LPP, Celovška 160, Ljubljana, v tajništvu sektorja promet (kontaktna
oseba: Rorman Branka), I. nadstropje, soba
št. 113. Razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan, od 9. do 13. ure do
7. novembra 1997 za 30.000 SIT. Pri dvigu
razpisne dokumentacije morajo ponudniki
predložiti o plačilu na žiro račun št.
50104-601-25781, z namenom nakazila
»plačilo razpisne dokumentacije« ali potrdilo o plačilu na glavni blagajni JP LPP v
III. nadstropju, Celovška 160.
10. Ostale zahteve:
Dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo samo v pisni obliki na naslov JP
LPP, Celovška 160, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Zupan Janez.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu
z navodili podanimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudba mora veljati do 12. marca 1998.
11. Datum objave razpisa: 24. oktober
1997.
Javno podjetje, Ljubljanski potniški
promet

3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: december 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– ponudbena cena,
– reference s področja del,
– boljši finančni pogoji (način plačila,
možnost kreditiranja in plačilo po dveletni
pogodbi),
– krajši roki izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
6. Ponudnik ponudi izvedbo vseh razpisanih del skupaj in ločeno za posamezna
dela (poslovilni objekt; širitev pokopališča:
pripadajoča infrastruktura) in možnost fazne gradnje.
7. Dokumentacijo, ki je potrebna za izdelavo ponudb, zainteresirani ponudniki na
podlagi predhodne predložitve dokazila o
plačilu kupnine v višini 30.000 SIT Krajevni skupnosti Kresnice na račun št.
50150-645-68008 dvignejo v prostorih Krajevne skupnosti Kresnice, dne 3. 11., 5. 11.
in 7. 11. 1997 od 17. do 19. ure.
Kontaktna oseba Jernej Kukovica, tel.
št. 877-481, v roku razpisa vsak torek in
četrtek od 18. do 20. ure.
8. Rok za oddajo ponudb je 14. november 1997 do 12.30 na naslov Krajevna skupnost Kresnice, Kresnice 19, 1281 Kresnice
v zapečateni kuverti z oznako: »Razpis za
širitev pokopališča in izgradnjo poslovilnega objekta v Kresnicah – ne odpiraj«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti točen
naslov pošiljatelja.
Ponudbe se lahko oddajo osebno dne 14.
novembra 1997 od 11. do 12.30 v prostorih
Krajevne skupnosti Kresnice.
9. Javno odpiranje ponudb ob 14. novembra 1997 ob 13. uri v prostorih Osnovne
šole Kresnice.
10. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje. Predstavniki ponudbenikov,
ki niso oddali pooblastila, nimajo pravice
dajati pripomb na postopek odpiranja ponudb in nimajo pravice spodbijati pravilnost postopka odpiranja ponudb.
11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Krajevna skupnost Kresnice

5. Rok začetka in dokončanja del: od 15.
11. 1997 do 30. 12. 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi »ključ v roke«
in odpoved 637. čl. ZOR,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– krajši rok izvedbe,
– večje reference,
– druge ugodnosti ponudnika.
7. Rok za predložitev ponudbe
Ponudba v zapečateni ovojnici z oznako
»Ne odpiraj!« Ponudbo za izvedbo kanalizacije in vodovoda v Golobovi in Sagadinovi ulici je potrebno dostaviti v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje, prostor
in gospodarsko infrastukturo, Mestni trg
1/III, 2250 Ptuj do 12. ure. Če pride datum
oddaje ponudbe na dela prost dan se šteje za
oddajo ponudbe naslednji delovni dan.
8. Odpiranje ponudb bo na dan dostave
ponudb ob 12.30 v Mestni občini Ptuj, v
mali sejni sobi št. 2/I Mestni trg 1, Ptuj.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni.
10. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Oddelku za
okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1/III, (Tone Purg, inž. gr.) proti plačilu 5.000 SIT.
Plačilo se izvede z virmanskim nalogom na
ŽR Mestne občine Ptuj 52400-630-20701.
11. Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši obseg del od razpisanega glede
na razpoložljiva sredstva ali odstopiti od
podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
Mestna občina Ptuj

Ob-4568
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Krajevna skupnost Kresnice, Kresnice
19, Kresnice in Krajevna skupnost Jevnica,
Jevnica 36, Kresnice.
2. Predmet javnega naročila: razširitev
pokopališča in izgradnja poslovilnega objekta v Kresnicah s pripadajočo infrastrukturo.

Št. 36/97
Ob-4569
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Mestna občina Ptuj
javni razpis
za izvajalca brez omejitev za izgradnjo
kanalizacijskega zbiralnika »A«
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ptuj, Ptuj, Mestni trg 1.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
sekundarne kanalizacije in vodovoda v Golobovi in Sagadinovi ulici v Ptuju ABC cevi
∅ 30, 1 = 620 m; PE 100 – ∅ 110/10, 1 =
650 m.
3. Lokacija: Golobova in Sagadinova ulica v Ptuju, naselje Turnišče.
4. Orientacijska
vrednost
naročila:
24,000.000 SIT.

Ob-4570
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
popravek javnega razpisa
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Blaga Kazievska Jerič, dipl. inž. farm.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijski material in embalaža.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 13. 11. 1997 do 14.
ure na naslov: Splošna bolnišnica Celje,
prevzemnik Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, Oblakova 5, Celje.
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Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 11. 1997
ob 8. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. Odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, tel. 063/441-133, faks 063/482-055.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faksu.
Način plačila: negotovinsko, na žiro račun št. 50700-603-31871.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se
dobijo na naslovu: Blaga Kazievska Jerič,
dipl. inž. farm., tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 11. 1997
ob 8. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. Odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, tel. 063/441-133, faks 063/482-055.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faksu.
Način plačila: negotovinsko, na žiro račun št. 50700-603-31871.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se
dobijo na naslovu: Blaga Kazievska Jerič,
dipl. inž. farm., tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.

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 17. 11. 1997
ob 8. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. Odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, tel. 063/441-133, faks 063/482-055.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 10. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi na faksu.
Način plačila: negotovinsko, na žiro račun št. 50700-603-31871.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se
dobijo na naslovu: Blaga Kazievska Jerič,
dipl. inž. farm., tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 3. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Samo Fakin, dr. med.
Splošna bolnišnica Celje

Ob-4571
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4572
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4573
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljajo Goriški vodovodi,
C. 25. junija 1/b, Nova Gorica kot investitorji

popravek javnega razpisa
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Blaga Kazievska Jerič, dipl. inž. farm.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obvezilni in sanitetno potrošni material.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
400,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja
cena in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 12. 11. 1997 do 14.
ure na naslov: Splošna bolnišnica Celje,
prevzemnik Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, Oblakova 5, Celje.

popravek javnega razpisa
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Blaga Kazievska Jerič, dipl. inž. farm.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-055.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: R T G material.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 11. 1997 do 14.
ure na naslov: Splošna bolnišnica Celje,
prevzemnik Vlasta Oštir, Lekarna – I. nadstropje, Oblakova 5, Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj« in

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo čistilne
naprave Šmartno v Brdih
1. Investitor: Goriški vodovodi Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: gradnja čistilne naprave velikosti 100 EE – gradbena in instalacijska dela.
3. Rok izvedbe del: december 1997.
4. Ponudniki lahko ponudijo samo posamezna dela iz razpisa.
5. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo vsak delovnik od dneva objave v prostorih Goriških
vodovodov, C. 25. junija 1b, Nova Gorica,
med 8. in 14. uro s predložitvijo potrdila o
plačilu nevračljivega odkupnega zneska v
višini 15.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-12162.
Na nakazilu mora biti oznaka “Razpis za
gradnjo čistilne naprave Šmartno”.
Vsa dodatna pojasnila dobite pri Andreju Mišku, dipl. inž. gr., tel. 065/12-910 ali
12-91-107 in Nemec Darji, dipl. inž. gr., tel.
065/12-910 ali 12-91-106.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
naročnika.
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7. Ponudba mora biti oddana v enem
ovitku. Ovitek s ponudbo mora biti zapečaten in na njem mora biti naročnikov naslov
Goriški vodovodi, Cesta 25. junija 1b,
Kromberk, Nova Gorica ter označba “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis za izbiro
izvajalca za gradnjo čistilne naprave Šmartno”.
8. Rok za oddajo ponudb je 13. 11. 1997
do 12. ure, na naslov Goriški vodovodi, C.
25. junija 1b. Odpiranje ponudb bo istega
dne ob 12.15 v prostorih male sejne sobe
Goriških vodovodov.
10. Investitor si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika, kolikor investicijska sredstva ne bodo v celoti zagotovljena.
11. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v zakonitem roku.
12. Ime in podpis naročnika objave: Franjo Batagelj, direktor.

sticijska sredstva ne bodo v celoti zagotovljena.
10. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v zakonitem roku.
11. Ime in podpis naročnika objave: Franjo Batagelj, direktor.

2. Predmet razpisa so:
a) štirje rutinski diagnostični binokularni mikroskopi z ustrezno kvalitetno optiko,
ki naj omogoča vrhunsko diagnostično dejavnost specialista patologa v tehniki svetlega polja. Mikroskopi naj bodo opremljeni
z objektivi 4×, 10×, 20×, 40× in 60× (brez
imerzije) in okularjema 10×. Izvor svetlobe
naj bo 12V/100W žarnica. Mikroskop naj
ima možnost dograditve tehnik temnega polja, faznega kontrasta, polarizacije in fotoopreme. Pri izbiri bo imel prednost mikroskop s čim širšim vidnim poljem, boljšo
ločljivostjo, enostavnejšim rokovanjem,
možnostjo prilagajanja stativa in ugodnejšo
ceno. Okvirna cena enega mikroskopa znaša od 945.000 do 1,134.000 SIT.
b) dva rutinska diagnostična binokularna mikroskopa z diskusijskim nastavkom za
hkratno mikroskopiranje dveh oseb. Ostale
tehnične lastnosti in izbirni pogoji so enaki
kot pod 1. točko. Okvirna cena enega mikroskopa znaša od 1,512.000 do 1,701.000
SIT.
c) dva fotomikroskopa z vrhunsko optiko za najkvalitetnejšo mikrofotografijo in
najširšim vidnim poljem, opremljena za mikroskopiranje v svetlem polju in polarizaciji. Eden od fotomikroskopov naj ima planapokromatske objektive 2×, 10×, 20×, 40×,
60× (neimerzijski), 100× (imerzijski). Drugi fotomikroskop naj ima planfluor objektive 4×, 10×, 20×, 40× in 60× (neimerzijski).
Mikroskopa naj imata možnost dograditve
tehnike računalniškega analiziranja slike
(image analysis) in prenos slike na daljavo
(telepathology). Prednost pri izbiri bosta
imela mikroskopa, ki nudita najboljšo črno-belo in barvno mikrofotografijo, enostavnejše rokovanje in ugodnejšo ceno. Okvirna cena prvega fotomikroskopa znaša od
3,780.000 do 4,347.000 SIT. Okvirna cena
drugega fotomikroskopa znaša od 2,835.000
do 3,307.500 SIT.
d) raziskovalni mikroskop s fotomodulom, dvema fotokamerama 36 mm in avtomatiziranim rokovanjem za tehniko svetlega polja in možnostjo dograditve vseh ostalih mikroskopskih tehnik, vključno image analysis in telepathology. Mikroskop naj
ima planapokromatske objektive 0.5× (alternativno 1×), 4×, 10×, 20×, 40×, 60× (neimerzijski), 100× (imerzijski, alternativno
neimerzijski). Prednost pri izbiri bo imel
raziskovalni mikroskop z najboljšo ločljivostjo, najširšim vidnim poljem, najbolj
kvalitetno barvo in črno-belo mikrofotografijo in najugodnejšo ceno. Okvirna cena mikroskopa znaša 7,087.500 do
8,032.500 SIT.
3. Orientacijska vrednost opreme je od
20,506.500 do 23,625.000 mio SIT.
4. Pogoji za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena v SIT vključno s temeljnim prometnim davkom,
– kvaliteta in reference,
– garancijski roki in servisiranje,
– plačilni pogoji,
– boniteta ponudnika (BON-2, BON-3,
ki ne sme biti starejši od 30 dni),
– rok dobave,
– možnost preizkusa mikroskopov in
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ob-4574
Na podlagi prvega in drugega odstavka 18.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljajo Goriški vodovodi, C. 25.
junija 1/b, Nova Gorica kot investitorji
javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo
kanalizacije naselja Vrtojba II. – I. faza
1. Investitor: Goriški vodovodi Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacije
ob Vrtojbici od obstoječega izpusta v Vrtojbi II. do ceste na Čuklje profila 250 mm v
skupni dolžini 100 m vključno s črpališčem
in pripadajočimi strojnimi in elektroinstalacijami.
3. Rok izvedbe del: december 1997.
4. Ponudniki lahko ponudijo samo posamezna dela iz razpisa.
5. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo vsak delovnik od dneva objave v prostorih Goriških
vodovodov C. 25. junija 1b, Nova Gorica,
med 8. in 14. uro s predložitvijo potrdila o
plačilu nevračljivega odkupnega zneska v
višini 15.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-12162.
Na nakazilu mora biti oznaka “Razpis za gradnjo kanalizacije naselja Vrtojba
II. – I. faza”.
Vsa dodatna pojasnila dajeta Andrej Miška, dipl. inž. gr., tel. 065/12-910 ali
12-91-107 in Nemec Darja, dipl. inž. gr.,
tel. 065/12-910 ali 12-91-106.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
naročnika.
7. Ponudba mora biti oddana v enem
ovitku. Ovitek s ponudbo mora biti zapečaten in na njem mora biti naročnikov naslov
Goriški vodovodi, Cesta 25. junija 1b,
Kromberk, Nova Gorica ter označba “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis za izbiro
izvajalca za gradnjo kanalizacije naselja Vrtojba II. – I. faza”.
8. Rok za oddajo ponudb je 13. 11. 1997
do 9. ure, na naslov Goriški vodovodi, C.
25. junija 1b. Odpiranje ponudb bo istega
dne ob 9.15 v prostorih male sejne sobe
Goriških vodovodov.
9. Investitor si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika, kolikor inve-

Ob-4575
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljajo Goriški vodovodi,
C. 25. junija 1/b, Nova Gorica kot investitorji
javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projekta
PGD in PZI za Kanal S – IV. faza v Novi
Gorici
1. Investitor: Goriški vodovodi Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta
PGD in PZI za Kanal S – IV. faza v Novi
Gorici ob potoku Koren v dolžini 800 m.
3. Rok izvedbe del: december 1997.
4. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo vsak delovnik od dneva objave v prostorih Goriških
vodovodov, C. 25. junija 1b, Nova Gorica,
med 8. in 14. uro s predložitvijo potrdila o
plačilu nevračljivega odkupnega zneska v
višini 15.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-12162. Na nakazilu mora biti oznaka “Razpis za izdelavo projekta PGD in
PZI za Kanal S – IV. faza v Novi Gorici”.
5. Vsa dodatna pojasnila dajeta Andrej
Miška, dipl. inž. gr., tel. 065/12-910 ali
12-91-107 in Nemec Darja, dipl. inž. gr.,
tel. 065/12-910 ali 12-91-106.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
naročnika.
7. Ponudba mora biti oddana v enem
ovitku. Ovitek s ponudbo mora biti zapečaten in na njem mora biti naročnikov naslov
Goriški vodovodi, Cesta 25. junija 1b,
Kromberk, Nova Gorica ter označba “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis za javni
razpis za izbiro izvajalca za izdelavo projekta PGD+PZI za Kanal S – IV. faza v
Novi Gorici”.
8. Rok za oddajo ponudb je 14. 11. 1997
do 9. ure, na naslov Goriški vodovodi, C.
25. junija 1b. Odpiranje ponudb bo istega
dne ob 9.15 v prostorih male sejne sobe
Goriških vodovodov.
9. Investitor si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika, kolikor investicijska sredstva ne bodo v celoti zagotovljena.
10. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v zakonitem roku.
11. Ime in podpis naročnika objave: Franjo Batagelj, direktor.
Goriški vodovodi Nova Gorica
Št. 091-1-2/97
Ob-4576
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro dobavitelja za nabavo
mikroskopov
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, Ljubljana.
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5. Rok za oddajo ponudb je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS. Rok začne teči
naslednji dan ob objave.
Upoštevane bodo originalno zapečatene
pisne ponudbe, ki bodo prispele pravočasno, z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani
na naš naslov: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patologijo,
Korytkova 2, Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj” – ponudba za javni razpis za dobavo
mikroskopov.
6. Javno odpiranje ponudb bo dne 17.
11. ob 11. uri na naslovu: Inštitut za patologijo, Korytkova 2, Ljubljana. Odpiranje ponudb vodi znanstveni sodelavec dr. Alenka
Vizjak. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki pisna pooblastila za
zastopanje.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje 15 dni od javnega odpiranja
ponudb. Izbiro najugodnejšega ponudnika
bo opravila strokovna komisija.
7. Informacije o razpisani opremi lahko
zainteresirani dobijo na Inštitutu za patologijo pri znanstveni sodelavki dr. Alenki Vizjak na tel. 140-30-42.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Inštitut za patologijo

Ob-4615
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Državni zbor Republike Slovenije, kont.
oseba Ivan Bašnec, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/17-61-290, faks 061/12-58-160, soba št. 214/II/Š4.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup dveh novih ali
starih nezasedenih enosobnih stanovanj
velikosti približno 40–45 m2 v Ljubljani.
3. Orientacijska vrednost naročila: 20 mio
SIT (vsako stanovanje približno 10 mio SIT).
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
15%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 1. 1997 do 10. ure,
na naslov Državni zbor Republike Slovenije, prevzemnik Matjaž Vovk, Šubičeva 4,
1000 Ljubljana, tel. 061/17-61-157, faks
061/12-50-77, soba št. 235/T5/K.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 11. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Državni zbor Republike Slovenije, odpiranje vodi Ivan Bašnec,
Šubičeva 4, Ljubljana, tel. 061/17-61-290,
faks 061/12-58-160, soba št. 214/II/Š4.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Državni zbor Republike
Slovenije, kont. oseba Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana, tel. 061/17-61-157, faks
061/12-55-077, soba št. 235/T5/K.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 11. 1997 med 10. in 12. uro.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Državni zbor Republike Slovenije, kont.
oseba Ivan Bašnec, Šubičeva 4, Ljubljana,
tel. 061/17-61-290, faks 061/12-58-160, soba št. 214/II/Š4.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 24. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Jožica
Velišček, dipl. jur., generalna sekretarka.
Državni zbor RS

javni razpis
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, faks 178-8649, soba št.
27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
standardna programska oprema za potrebe državnih organov.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
130,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
12 mesecev, začetek 20. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 11. 1997 do 12. ure,
na naslov Center vlade za informatiko, prevzemnik Sonja Svete, Langusova 4, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-8606, faks 178-8649 soba
št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 1997
ob 12.20, na naslovu: Center vlade za informatiko, odpiranje vodi Nika Rebernik, Langusova 4, Ljubljana, faks 178-8649, e-mail:
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 12. 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informatiko, kont. oseba Sonja Svete, Langusova 4,
Ljubljana,
tel.
061/178-8606,
faks
178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 10. ure do 26. 11. 1997, za 5.000 SIT.
Način plačila: virman – dostaviti fotokopijo, na račun številka: 50100-637-56351.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na
naslovu kot pod 9. točko: Center vlade
za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec,
Langusova 4, Ljubljana, tel. 061/178-8691
faks 178-8649, soba št. 27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 27. 10. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marin
Silič, direktor.

Ob-4583
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4584
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 261/97
Ob-4577
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
– Krajevna skupnost Polhov Gradec objavlja
javni razpis
za pridobitev izvajalca za rekonstrukcijo
(izvedbo protiprašne zaščite) dela ceste
na Ravnik (žaga-Lampič)
1. Naročnik: Krajevna skupnost Polhov
Gradec, Polhov Gradec 13.
2. Pogoji razpisa: dokumentacija razpisanih del bo na razpolago v tajništvu KS
Polhov Gradec v času uradnih ur (tel.
061/654-048), ogled trase je možen po predhodnem dogovoru, Trnovec 645-176.
Pisne ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj” – ponudba za rekonstrukcijo ceste na Ravnik.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– kakovost,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– garancijski rok, pogoji garancije ter način zavarovanja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
4. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše kot 30 dni,
– vzorec pogodbe s predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti.
5. Odpiranje ponudb bo v tajništvu Krajevne skupnosti Polhov Gradec, 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, ob 18. uri.
6. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v desetih dneh po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost Polhov Gradec
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691, faks 178-8649, soba št.
27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
– svetovanje za področje informacijskih sistemov,
– nadzor izgradnje in vzdrževanja
LAN,
– nadzor vzdrževanja računalniške
strojne opreme za potrebe državnih organov.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
100,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
12 mesecev, začetek 20. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 11. 1997 do 12.
ure, na naslov Center vlade za informatiko,
prevzemnik Sonja Svete, Langusova 4, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-8606, faks 178-8649
soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 1997
ob 12.20, na naslovu: Center vlade za informatiko, odpiranje vodi Marko Colnar, Langusova 4, Ljubljana, faks 178-8649, e-mail:
razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center vlade za informatiko, kont. osebi Sonja Svete in Simona Svete,
Langusova
4,
Ljubljana,
tel.
061/178-8606, 178-8664, faks 178-8649, soba št. 25, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 8. do 10. ure do 26. 11. 1997, za 5.000
SIT.
Način plačila: virman – dostaviti fotokopijo, na račun številka: 50100-637-56351.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-8691 faks 178-8649, soba št.
27, e-mail: razpisi.cvi@cvips.sigov.mail.si.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 27. 10. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 12. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marin
Silič, direktor.
Center vlade za informatiko

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela - obnova lokalnih cest po zimi
1996/97 na območju Občine Hrpelje - Kozina: lokalne ceste: L6860 Markovščina Slivje, L6859 Ritomeče - Kovčice.
3. Orientacijska vrednost javnega naročila: 6,000.000 SIT s prometnim davkom.
4. Rok začetka in dokončanja del: pričetek 20. 11. 1997 in dokončanje 20. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršne koli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila so navedena v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike. Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
5. 11. 1997 do 12. ure na naslov Občina
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS, ter
navedbo predmeta javnega naročila.
6. Naslov, datum in ura javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
5. 11. 1997 ob 12. uri na sedežu Občine Hrpelje - Kozina, v Hrpeljah, Reška cesta 14.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu bodo ponudniki obveščeni najkasneje do
14. 11. 1997.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 vsak dan med 8. in 12. uro. Ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo dvignejo z predhodnim dokazilom o plačilu 5.000 SIT na žiro
račun Občine Hrpelje-Kozina številka
51420-630-90067.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
10. Ponudba mora veljati: do 31. 12.
1997.
11. Datum objave javnega razpisa:
24. 10. 1997.
12. Ime in podpis naročnika objave: Občina Hrpelje-Kozina.
Občina Hrpelje-Kozina

Ob-4585
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime in sedež naročnika: Občina
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
Kozina.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela - rekonstrukcija in obnova cestišča
lokalne ceste L 6857 Ritomeče - Brezovo
Brdo - dolžina odseka je od km 1,3 do 4,9
(3,6 km).
3. Orientacijska vrednost javnega naročila: 55,000.000 SIT s prometnim davkom.
4. Rok začetka in dokončanja del: pričetek del bi bil predvidoma 1. 12. 1997 in
dokončanje v februarju 1998. Gradnja celotnega odseka bi se razdelila v dve fazi, od
katerih bi I. Faza predstavljala 50% in II.
Faza ostalih 50% celotnega odseka.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršne koli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila so navedena v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike. Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 11. 1997 do 12. ure na naslov Občina
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,
6240 Kozina. Zapečatene kuverte morajo
biti jasno označene z ”Ponudba - Ne odpiraj!” in številko objave v Uradnem listu RS,
ter navedbo predmeta javnega naročila.
6. Naslov, datum in ura javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo
dne 12. 11. 1997 ob 12. uri na sedežu Občine Hrpelje - Kozina, v Hrpeljah, Reška cesta 14.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu bodo ponudniki obveščeni najkasneje do 19. 11. 1997.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina
Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14 vsak dan med 8. in 12. uro. Ponudniki lahko
razpisno dokumentacijo dvignejo z predhodnim dokazilom o plačilu 10.000 SIT na žiro
račun Občine Hrpelje-Kozina številka
51420-630-90067.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
10. Datum objave javnega razpisa:
24. 10. 1997.
11. Ime in podpis naročnika objave: Občina Hrpelje-Kozina.
Ob-4586
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime in sedež naročnika: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, Kozina.

Št. 343-287/97-9
Ob-4587
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Rogašovci objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
obnovitvena dela na lokalnih cestah,
poškodovanih po zmrzali in odjugi v
zimi 1996/97, na območju Občine
Rogašovci
1. Naročnik del: Občina Rogašovci.
2. Predmet razpisa: obnova lokalnih cest,
poškodovanih po zmrzali in odjugi v zimi
1996/1997 na območju Občine Rogašovci.
Posamezni odseki poškodovanih lokalnih
cest so razvidni iz razpisne dokumentacije.
3. Orientacijska vrednost del znaša
28,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka nezačetih del
je takoj po izvedbi razpisa, dokončanje del
pa konec leta 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– reference,
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– garancijski rok in garancija kakovosti
izvedbenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki.
6. Investitor-naročnik si pridržuje pravico oddati samo tista dela, za katere je zagotovljen vir financiranja oziroma priliv po
sklepu Vlade RS, oziroma skleniti pogodbe
samo za posamezne faze sanacije.
7. Pisne ponudbe morajo prispeti najkasneje 20. dan do 12. ure po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Rogašovci, urad župana, Sveti Jurij 14, 9262 Rogašovci.
8. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z imenom in naslovom ponudnika in napisom: “Ne odpiraj - ponudba za
obnovo lokalnih cest, poškodovanih v zimi
1996/1997”.
9. Razpisno dokumentacijo in vse podatke v zvezi z javnim razpisom dobijo ponudniki v času roka za oddajo ponudb ob delavnikih med 8. in 12. uro v uradu župana, Sv.
Jurij 14 (tel. 069/57-558, kontaktna oseba
tajnica urada župana-Marjeta Bergles).
10. Javno odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo ob 13. uri istega dne, kot je
rok za oddajo ponudb. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
Občina Rogašovci

Javno odpiranje ponudb bo 18. novembra
1997 ob 12. uri na naslovu Občina Semič,
odpiranje vodi Marjan Tomaževič, predsednik komisije, Semič 14, Semič v sejni sobi
tel/fax: 068/67-083, 67-097, 67-098.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 25. novembra 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Gasilsko društvo Semič,
kont. oseba Marjan Tomaževič.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. oktobra 1997 za 4.000 SIT.
Način plačila s položnico na račun številka: 52110-678-30463.
Ponudba mora veljati do 20. decembra
1997.
Datum objave javnega razpisa 24. 10.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 28. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Gasilsko
društvo Semič, predsednik Rudi Bukovec.
Prostovoljno gasilsko društvo
Semič

Ob-4588
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

mednarodni razpis
za dobavo in vgradnjo računalniške
opreme poslovnega informacijskega
sistema slovenskih železnic
Razpis sledi splošni objavi v okviru tega
projekta v glasilu Procurement Opportunities, Dodatek, v maju 1997.
Slovenske železnice d.d. Ljubljana
(“SŽ”), kot investitor, so prejele posojilo
Evropske banke za obnovo in razvoj (“Banka”) za financiranje stroškov Slovenskega
železniškega projekta in nameravajo uporabiti del sredstev za nabavo dodatne računalniške opreme.
Slovenske železnice d.d. Ljubljana
vabijo dobavitelje, da pošljejo zapečatene ponudbe za naslednje skupine(o)
opreme:
Partija A: dobava računalniške opreme;
Partija B: dobava in instalacija opreme
za aplikacijo elektronske pošte in programske opreme;
Partija C: dobava opreme za centralni
računalnik;
Partija D: izvedba šolanja za aplikativno
programsko opremo.
Ponudbe so lahko predložene za eno skupino opreme ali več. Vsaka skupina opreme
mora biti ovrednotena posebej. Ponudniki,
ki ponujajo več kot eno skupino opreme
lahko ponudijo popust, ki bo upoštevan pri
primerjavi in oceni ponudb.
Natečaj za sklenitev pogodb, ki se bodo
financirale iz sredstev posojila Banke, je
odprt za vse države.
Za sklenitev pogodbe morajo ponudniki
izpolnjevati naslednje minimalne kriterije:
a) v primeru, ko ponudnik s pogodbo
ponuja dobavo blaga, ki ga ponudnik ni sam
izdelal ali kako drugače proizvedel, mora
dokazati, da je ustrezno pooblaščen s strani
proizvajalca blaga, da dobavlja to blago v
državi kupca;

b) da imajo ponudnik skupaj s proizvajalci blaga in izvajalci storitev, kot je ustrezno, finančne, tehnične in proizvodne
zmogljivosti, ki so potrebne za izvršitev pogodbe;
c) da je ponudnik zadovoljivo dobavljal
podobno blago ali storitve drugim kupcem;
d) da bo ponudnik ali njegov zastopnik
lahko izvrševal obveznosti predpisane v tej
razpisni dokumentaciji, glede vzdrževanja,
popravil in skladiščenja rezervnih delov.
Razpisne dokumente lahko dobite na
spodaj navedenem naslovu na dan 3. novembra 1997 ali kasneje proti plačilu nepovračljive pristojbine 150 USD ali protivrednosti tega zneska v konvertibilni valuti ali v
domači valuti.
Plačila pristojbine z bančnim prenosom, se za plačila v USD nakažejo na
račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
Trg
republike
2,
Ljubljana,
št.
50100-620-133-27620-59383/4, in na račun
št. 50100-601-5014744 za plačila v protivrednosti te pristojbine v domači valuti, po
prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila. Na željo dokumentacijo pošljemo
po kurirju, vendar ne prevzamemo odgovornosti za izgubo ali pozno dostavo. Razpisna dokumentacija bo poslana le ponudnikom, ki predložijo potrdilo o plačilu nevračljive pristojbine.
Vse ponudbe mora spremljati varščina v
višini ne manj kot 2% od ponudbene cene, ali
protivrednosti izražene v konvertibilni valuti.
Ponudbe izročite na spodaj navedeni naslov pred ali do 12. ure opoldne, dne 18. 12.
1997. Javno odpiranje ponudb bo v “Stekleni dvorani”, na spodaj navedenem naslovu
istega dne ob 12.30 dopoldne. Ponudbe se
odprejo v prisotnosti predstavnikov ponudnikov, ki želijo prisostvovati odpiranju.
Pregled seznama potencialnih ponudnikov, ki so kupili razpisno dokumentacijo je
možen na spodnjem naslovu.
Bodoči ponudniki lahko dobijo podrobnejše informacije, pregledajo in dobijo razpisne dokumente na naslovu: Darinka Dolinar, Slovenske železnice d.d. Ljubljana, Infrastruktura, 1506 Ljubljana, Kolodvorska
11, telefon: ++386 61 317 488, faks: ++386
61 13 36 037 ali za tehnična pojasnila pri
Jožetu Kanduču, telefon: ++386 61 13 13
144/int. 46 82, faks: ++386 61 321 268.
Slovenske železnice d.d.,
Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik del je Gasilsko Društvo Semič, Semič 38c in Občina Semič, Semič 14,
Semič, kontaktna oseba je Marjan Tomaževič, dopoldne: tel. 068/67-709 int. 288, fax:
67-110, popoldne tel. 68-056.
2. Predmet javnega razpisa: blago.
Navedba vsebine: podvozje – gasilska
avtocisterna GVC 24/50 z naslednjimi
zahtevami: pogon 4 × 4, moč motorja min.
240 KS, skupna teža max. 14 ton, z ustreznim odgonom za VT črpalko in nosilnostjo
za gasilsko nadgradnjo. Zadaj diferencialna zapora, v kabini prostor za dva sovoznika,…
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
11,500.000,00 SIT.
4. Dobavni rok štiri mesece ali 120 dni
oziroma začetek naročila: 28. november
1997, dobava 28. marec 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše punudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: cena, ustrezni atesti, druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. novembra 1997 do
11.30, na naslov: Občina Semič prevzemnik
Sonja Križan, tajništvo, Semič 14, Semič,
tel/fax: 068/67-083, 67-097, 67-098.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba - Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Št. 2-4135/97
Ob-4589
Republika Slovenija, Slovenski železniški projekt

Republic of Slovenia, Slovenian Railways Project
Invitation for Tenders
Computer Equipment for MIS System
This Invitation for Tenders follows the
General Procurement Notice for this project
which was published in Procurement
Opportunities, Supplement, May 1997.
Slovenske železnice d.d. (“SŽ”) hereinafter referred to as the Purchaser, intends
using part of the proceeds of the loan provided by the European Bank for Reconstruction and Development (“the Bank”) towards
the cost of the Slovenia Railways Project
for the procurement of additional computer
equipment.
The Purchaser now invites sealed tenders from suppliers for the following lot(s):
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Lot A: Supply of Computer Equipment;
Lot B: Supply and Installation of E-mail
Application Facilities and Software;
Lot C: Supply of Host Equipment;
Lot D: Supply of Software Application
Training Services.
Tenders are invited for one or more lots.
Each lot must be priced separately. Tenders
for more than one lot may offer discounts
and such discounts will be considered in the
comparison of Tenders.
Tendering for contracts to be financed
out of the proceeds of a loan from the Bank
is open to firms from any country.
To be qualified for the award of a contract, Tenderers must satisfy the following
minimum criteria:
a) in the case of a Tenderer offering to
supply goods under the Contract which the
Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly
authorized by the goods’ manufacturer or
producer to supply the goods in the Purchaser’s country;
b) the Tenderer, including manufacturers of the goods and suppliers of the services, as appropriate, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract;
c) the Tenderer has satisfactorily supplied similar goods and services to other
purchasers;
(d) the Tenderer or its agent, will be able
to carry out the Supplier’s maintenance, repair and spare parts stocking obligations
prescribed in the Tender Documents.
Tender Documents may be obtained from
the office at the address below on or after 3
November 1997 upon payment of a
non-refundable fee of USD 150 or equivalent in a convertible currency or the local
currency.
Payments may be accepted by a bank
transfer to the following numbers in Nova
Ljubljanska Banka, d.d., Trg republike 2,
Ljubljana: 50100-620-133-27620-59383/4
for
payments
in
USD;
and
50100-601-5014744 for payments of the
equivalent amounts in the local currency,
using the selling exchange rates established
by the Bank of Slovenia, as of the date of
payment. If requested, the Tender Documents will be promptly despatched by courier, but no liability can be accepted for loss
or late delivery. It should be noted that the
Tender Documents will be dispatched only
upon provision of evidence of payment of
the non-refundable fee.
All Tenders must be accompanied by a
Tender Security of not less than 2% of the
Tender Price or its equivalent in a convertible currency.
Tenders must be delivered to the office
at the address below at, or before, 12.00
noon, on 18 December 1997. Tenders will
be opened in the “Steklena Dvorana” at the
address below at 12.30 pm in the presence
of those Tenderers’ representatives who
choose to attend.
A register of potential Tenderers who
have purchased the Tender Documents may
be inspected at the address below.
Prospective Tenderers may obtain further information from, and inspect or acquire the Tender Documents, at the follow-

ing address: Darinka Dolinar, Slovenske
Železnice d.d., Infrastruktura, 11 Kolodvorska, 1506 Slovenija, Tel.: ++386 61
317-488, Fax: ++386 61 13-36-037 or Clarification of technical specification Jože Kanduč, Tel. ++386 61 13-13-144/int. 46-82;
Fax: ++386 61 321-268.
Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,
– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno in projektno dokumentacijo.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno ločeno po objektih,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik preučil terenske
razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del,
– osnutek pogodbe.
Ponudbe morajo biti dostavljene do
31. dne do 12. ure po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine
Zagorje, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, 32. dan ob 12. uri po objavi v Uradnem
listu RS.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Občino Zagorje ob Savi Sanacija zemeljskih plazov)”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Občini
Zagorje ob Savi, tel. št. 0601/64-517, Andrej Drnovšek.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 29/97
Ob-4591
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca Sanacija zemeljskih
plazov v Občini Zagorje ob Savi
I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: izvedba sanacije
zemeljskih plazov: plaz v KS Ravenska
vas.
3. Lokacija: območje Občine Zagorje ob
Savi: Ravenska vas.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno: orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik ponudi izvedbo vseh razpisanih del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa zakon o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97).
3. Da ne pride do poznejših nesporazumov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovosti in solidnost izvedenih del.
3. Pričetek del za vsa razpisana dela takoj po podpisu pogodbe.
4. Dokončanje del 31. 12. 1997.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 10.000 SIT (ŽR 52720-630-10077 –
proračun Občine Zagorje ob Savi), kjer lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne
dodatne informacije (kontaktna oseba Andrej Drnovšek, tel. 0601/64-517).
V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– celovitost vsebine ponudbe,
– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji in cene v SIT s TPD,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika
Št. 347/001/97
Ob-4509
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba Srečko Janjoš, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
(068) 51-629, faks (068) 51-117, soba št.
24, e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova v zimi
1996/97 uničenih in poškodovanih lokalnih cest v Občini Črnomelj:
– lokalna cesta št. 2520 do konca naselja Svibnik,
– lokalna cesta št. 2521 Rožič Vrh –
proti Naklu.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: čas dokončanja do
25. 10. 1997.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila so bila naslednja: cena, reference, rok izvedbe, rok plačila in finačno
zavarovanje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 10.
1997, ob 9.30 na naslovu: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj.
Število prispelih ponudb 2, najnižja cena
15,366,820 SIT, najvišja cena 17,089.490 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 3. 10. 1997; Ur. l. RS, št. 61, Ob-4185.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Črnomelj, župan Andrej Fabjan.
Občina Črnomelj

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2; Stari trg, tel. 061/707-808, faks
061/707-805.
2. Predmet javnega naročila: gradnja kanalizacijskega sistema »S« v naselju Lož.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del 1. 9. 1997; dokončanje november 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– kompletnost ponudbe,
– najnižja ponudbena cena za izvedbo
del,
– pozitivne reference ponudnika glede
dosedanjega opravljenega dela,
– ugodni plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 9. 1997
na naslovu naročnika.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 67,559.133 SIT, najvišja cena:
82,640.144,40 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 48-49 z dne 8. VIII. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan
Občine Loška dolina, Jernej Zabukovec.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 48-49 z dne 8. VIII. 1997 in
popravek v Uradnem listu RS, št. 50 dne 18.
VIII. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan
Občine Loška dolina, Jernej Zabukovec.
Občina Loška dolina

Ob-4510
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 naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2; Stari trg, tel. 061/707-808, faks
061/707-805.
2. Predmet javnega naročila: gradnja
vodovodnega zajetja in omrežja za naselje Babno polje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del 1. 9. 1997; dokončanje november 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– kompletnost ponudbe,
– najnižja ponudbena cena za izvedbo
del,
– pozitivne reference ponudnika glede
dosedanjega opravljenega dela,
– ugodni plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 8.
1997 na naslovu naročnika.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 14,842.321,70 SIT, najvišja cena:
18,838.430,90 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 48-49 z dne 8. VIII. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan
Občine Loška dolina, Jernej Zabukovec.
Ob-4511
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-4512
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 naročnika: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2; Stari trg, tel. 061/707-808, faks
061/707-805.
2. Predmet javnega naročila: sanacija
asfaltnega in makadamskega vozišča na
L 2417 Lovranovo–Velike Bloke.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT.
4. Predviden začetek del 1. 9. 1997; dokončanje november 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– kompletnost ponudbe,
– najnižja ponudbena cena za izvedbo
del,
– pozitivne reference ponudnika glede
dosedanjega opravljenega dela,
– ugodni plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 9. 1997
na naslovu naročnika.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 37,817.670 SIT, najvišja cena:
43,703.363,50 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Št. 1169/97
Ob-4513
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 naročnika: Občina Lukovica, kont. oseba Vinko Pirnat,
Lukovica
46,
Lukovica,
tel.
061/735-119, faks 735-119.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnovitvena dela in
sanacija na lokalnih cestah.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
33,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 17. 10. 1997 in zaključek 2. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: plačilni pogoji in optimalno izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev ter
zaupanje v izbranega ponudnika na podlagi
dosedanjega uspešnega sodelovanja.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 10.
1997, ob 12. uri na naslovu: Občina Lukovica, Lukovica 46, Lukovica.
Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
46,269.212,98 SIT, najvišja cena 57,074.734
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 56, z dne 12. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 22. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Lukovica.
Dne 10. 10. 1997 je bil po sklepu župana izbran kot najugodnejši ponudnik SCT
Ljubljana, Splošno gradbeno podjetje,
Ljubljana.
Občina Lukovica
Ob-4530
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 naročnika: JP Komunala Laško, kont. oseba Marjan
Salobir, Celjska cesta 52, Laško, tel.
063/731-138, faks 063/731-286.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija lokalne ceste L 20, št. odseka 4002 – Slivno–
Šmohor (fazna izvedba – I. faza v letu
1997).
3. Orientacijska vrednost naročila: 65
mio SIT.
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4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 36 mesecev, začetek oktober 1997 in/ali zaključek oktober 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 10.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Občina Laško,
Mestna ulica 2, Laško.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 54,448.251,40 SIT, najvišja cena:
65,403.362 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 5. 9. 1997; Ob-3710.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: JP Komunala Laško, direktor inž. Ivan Kenda.
Komunala Laško, p.o.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Videm.
Občina Videm
Videm pri Ptuju

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Branko Lukšič, Ob železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/21-406, 0601/26-633, faks
0601/26-090.
2. Predmet javnega naročila: storitve; izdelava investicijskega programa za izgradnjo nadomestnega objekta TET 3.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
a) reference – ponder 60% z naslednjimi
elementi:
– reference ponudnika na podobnih projektih,
– reference kadrov,
– kadrovska sestava ponudnika,
b) ponudbena cena in plačilni pogoji –
ponder 40%.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 10.
1997, ob 10.30, na naslovu: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 28,000.000 SIT, najvišja cena:
28,500.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 56, z dne 12. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor
Termoelektrarne Trbovlje, d.o.o., Janez Perger, inž. str.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-4531
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 naročnika: Občina Videm, kont. oseba Franc Kirbiš, Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptuju,
tel.
062/764-110,
764-120,
faks
062/764-120.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: avtobusni prevoz osnovnošolcev v Občini Videm.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek november 1997 in/ali zaključek avgust
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– cena ponudbe,
– kvaliteta prevozov,
– reference prevoznika.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
8. 10. 1997 ob 17.10, na naslovu: Občina
Videm, Videm pri Ptuju 42, Videm pri
Ptuju.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 100.751 SIT/dan, najvišja cena: 115.000
SIT/dan.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 59 z dne 26. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 10. 1997.

Ob-4532
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 naročnika: Občina Piran, Sklad stavbnih zemljišč,
kont. osebi Boris Kočevar in Nataša Umek,
Tartinijev trg 2, Piran, tel. 066/746-201, faks
066/746-205.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava spremembe
ZN za obrtno cono v Luciji.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 8 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: usposobljenost delovne skupine
in reference s področja dela, ki so predmet
razpisa.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Piran, Sklad stavbnih zemljišč, kont. osebi Kočevar Boris in Nataša
Umek, Tartinijev trg 2, Piran.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
5,985.000 SIT, najvišja cena: 7,940.000 SIT.
Ime in podpis naročnika objave: župan
Franko Fičur.
Ob-4533
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 naročnika: Občina Piran, Sklad stavbnih zemljišč,
kont. osebi Boris Kočevar in Nataša Umek,
Tartinijev trg 2, Piran, tel. 066/746-201, faks
066/746-205.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava spremembe
ZN za Fieso Pacug.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 7 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena 9,707.000 SIT.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena ob upoštevanju vseh
razpisnih pogojev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Piran, Sklad stavbnih zemljišč, kont. osebi Kočevar Boris in Nataša
Umek, Tartinijev trg 2, Piran.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena:
9,707.000 SIT, najvišja cena: 11,110.000 SIT.
Ime in podpis naročnika objave: župan
Franko Fičur.
Občina Piran
Ob-4534
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-4535
ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, Velenje, objavlja na
podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJN (Ur.
l. RS, št. 24/97)
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Po analizi ponudb, prispelih na javni razpis za izbiro ponudnika za nakup ionskega
kromatografa (Ur. l. RS, št. 56/97, Ob-3836)
je izbran ponudnik KemoLab, d.o.o., Balokovićeva 7/6, Zagreb – ionski kromatograf
Dionex.
Odločujoča merila za izbiro navedenega
ponudnika so bila navedena v javnem razpisu.
ERICo Velenje
Inštitut za ekološke raziskave
Ob-4536
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
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1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Železniki, kont. oseba Darko
Gortner, Češnjica 48, Železniki, tel.
064/600-000, faks 064/600-00-20.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja kanalizacije, (Železniki, Rudno, Zali Log).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
117,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 15 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, ugodni plačilni pogoji,
fiksnost cen.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 8.
1997, Občina Železniki.
Število prispelih ponudb 4, najnižja cena
108,900.000 SIT, najvišja cena 150,100.000
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 48, z dne 25. VII. 1997, Ob-3133.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Lokalinvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka.

Ime in podpis naročnika objave: Lokalinvest, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja
Loka.
Lokainvest, d.o.o.,
Škofja Loka

Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: cena, reference, dobavni rok.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9.
1997 ob 12.30 v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena 9,224.778,75 SIT, najvišja cena
10,912.686 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 48-49, z dne 8. VIII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ivo
Banič.

Ob-4537
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 naročnika: Občina Železniki, kont. oseba Darko
Gortner, Češnjica 48, Železniki, tel.
064/600-000, faks 064/600-00-20.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova “L” lokalnih
cest v Občini Železniki.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
23,289.068 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: oktober/november 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena ob enakih ostalih
pogojih.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 9.
1997, na naslovu “Lokainvest”.
Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
23,289.068 SIT, najvišja cena 25,672.013
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 30, z dne 8. VIII. 1997, Ob-3373.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 24. 10. 1997.

Ob-4538
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 naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kont. oseba Vlasta Raičevič, Ljubljana, tel. 1779-103.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalna oprema
(zamrzovalna omara, bioreaktorski sistem, ultrazvočni aparat, imunofluorescenčni mikroskop).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: postopoma do konca 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudnik Samolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4, izpolnjuje odločujoča
merila za izbiro reference, garancija, cena,
kvaliteta.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 9.
1997 ob 10. uri na naslovu: UL Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.
Število prispelih ponudb 10.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 54, z dne 5. IX. 1997, Ob-3733.
Ime in podpis naročnika objave: prof. dr.
Milan Pogačnik, dekan.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Št. 81-74/175
Ob-4540
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 naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. osebi Miloš Ljubič in Martin Hostnik, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 386 61 219-489, faks 386 61
219-480.
2. Predmet javnega naročila: optični kabelski sistem (dobava in montaža končne
kabelske opreme z meritvami kabelskega
sistema, uvodnih kablov in montaža kabelskih spojk) za objekt DV 2 x 110 kV
Kleče–Okroglo (sod) in priključki.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: februar 1998 – marec 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Št. 81-74/175
Ob-4541
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 naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. osebi Miloš Ljubič in Martin Hostnik, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 386 61 219-489, faks 386 61
219-480.
2. Predmet javnega naročila: dobava
OPGW, obešalne opreme in kabelskih
spojk za objekt DV 2 x 110 kV Kleče–
Okroglo (sod) in priključki.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
130,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 8 – 10 tednov.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: cena razpisane opreme, reference, dobavni rok.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9.
1997 ob 9. uri v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena 78,111.355,15 SIT, najvišja cena
106,513.061,24 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 48-49, z dne 8. VIII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ivo
Banič.
Št. 81-74/175
Ob-4542
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 naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. osebi Miloš Ljubič in Martin Hostnik, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 386 61 219-489, faks 386 61
219-480.
2. Predmet javnega naročila: montaža
OPGW, obešalne opreme in kabelskih
spojk ter demontaža obstoječe zaščitne
vrvi za objekt DV 2 x 110 kV Kleče–Okroglo (sod) in priključki.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 20 delovnih dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: dobavni rok, reference, fiksnost
cen do konca izpolnitve pogodbenih obveznosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9.
1997 ob 10.30 v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena 18,095.665,19 SIT, najvišja cena
19,827.789,29 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 48-49, z dne 8. VIII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ivo
Banič.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena 8,362.415,50 SIT, najvišja cena
9,795.121,60 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 44-45, z dne 25. VIII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ivo
Banič.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: cena, čas izvedbe, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 9.
1997 ob 11. uri v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena 21,143.078,97 SIT, najvišja cena
31,784.436,28 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 44-45, z dne 25. VII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ivo
Banič.
Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 81-74/178
Ob-4592
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 naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 386 61 219-489, faks 386 61 219-480.
2. Predmet javnega naročila: optični kabelski sistem (dobava in montaža končne
kabelske opreme z meritvami kabelskega
sistema, uvodnih kablov in montaža kabelskih spojk) za objekt DV 110 kV Beričevo–Trbovlje 2.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,195.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: oktober 1997 – marec 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 9.
1997 ob 13. uri v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

Ob-4596
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 naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 386 61 219-489, faks 386 61 219-480.
2. Predmet javnega naročila: dobava
OPGW, obešalne opreme in kabelskih
spojk za objekt DV 110 kV Beričevo–Trbovlje 2.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
163,635.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: cena razpisane opreme, reference, dobavni rok.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 9.
1997 ob 9. uri v sejni sobi Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena 95,850.409,20 SIT, najvišja cena
130,374.886,53 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 44-45, z dne 25. VII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ivo
Banič.
Ob-4597
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 naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, Ljubljana,
tel. 386 61 219-489, faks 386 61 219-480.
2. Predmet javnega naročila: montaža
OPGW, obešalne opreme in kabelskih
spojk ter demontaža obstoječe zaščitne
vrvi za objekt DV 110 kV Beričevo–Trbovlje 2.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
50,180.000 SIT.
4. Dobavni rok: 23 delovnih dni.

Št. 110-1/97
Ob-4590
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97) Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, 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 Prometno študijo za odsek
Maribor (Fram) - Ptuj (Hajdina)
Izvajalec: PNZ Projekt nizke zgradbe
d.o.o., Ljubljana.
Orentacijska
vrednost
del
znaša
6,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok izdelave razpisanega dela pa 5 mesecev po podpisu pogodbe.
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 25. 9.
1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška
19, soba št. 320/III. Kontaktna oseba je Ida
Šubic, dipl. inž., tel. 17-88-300.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena.
DARS, d.d.
Ob-4593
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 naročnika: Mestna občina Koper, kont. oseba Peter
Marc, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-271,
faks 22-393.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija lokalne ceste L 3710 Plavje–Urbanci.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 17,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek je oktober – zaključek pa 30 delovnih dni po pričetku.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– bistveno nižja cena ostalih,
– reference, pozitivne izkušnje,
– dodatne ugodnosti kot je 5% komercialni popust na enotne cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 10.
1997 ob 13.30 na naslovu: Mestna občina
Koper, urad za okolje in prostor, Verdijeva
6, Koper.
Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
15,624.763 SIT s 3% prometnim davkom,
najvišja cena 19,370.692,50 SIT s 3% prometnim davkom.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 56 z dne 12. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Koper, urad za okolje in prostor.
Mestna občina Koper
urad za okolje in prostor

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen zakona o javnih naročilih).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 22. VIII.
1997; Ob-3575.
Ime in podpis naročnika objave: Slavko
Kramberger, dr. vet. med., župan občine.
Občina Lenart

4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 11. 1997 in/ali zaključek 15. 2. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodni finančni pogoji, garancije
in roki izvedbe, reference ter primerna cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, Miren.
Število prispelih ponudb 4, najnižja cena
15,972.277
SIT,
najvišja
cena
19,917.542,60 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Zlatko-Martin Marušič, župan Občine Miren-Kostanjevica.
Občina Miren-Kostanjevica

Št. 347-2/97
Ob-4594
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 naročnika: Občina Lenart, kontaktna oseba: Edo
Zorko, dipl. ek., Trg osvoboditve 7, Lenart
v Slovenskih goricah, soba št. 25/II., tel.
062/724-256, faks 062/723-015.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
a) obnova cestišča na asfaltiranih lokalnih cestah v Občini Lenart in
b) sanacija delov poškodovanih cestišč
(popravila cestišča, bankin, odvodnjavanja) na asfaltiranih lokalnih cestah v Občini Lenart.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
a) 18,000.000 SIT,
b) 7,658.119 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek: 15. 10.
1997, dokončanje: 15. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel upoštevajoč
primerjavo prispelih ponudb in cen posameznih ponudnikov ter ostalih meril za izbor, ki
jih je navedel v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 23. 9.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah.
Število prispelih ponudb: 7, najvišja cena skupaj (a+b): 23,370.177 SIT, najnižja
cena skupaj (a+b): 15,075.957,20 SIT.

Št. 1242-1/97
Ob-4595
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 naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, kont. oseba Zlatko-Martin Marušič, župan, Miren
129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
Temnica-Renče, L 5745, odsek Temnica-Občinska meja v dolžini 3450 m.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
40,301.045 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 11. 1997 in/ali zaključek 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodni finančni pogoji, garancije
in roki izvedbe, reference ter primerna cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, Miren.
Število prispelih ponudb 4, najnižja cena
29,660.150 SIT, najvišja cena 35,851.846
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Zlatko-Martin Marušič, župan Občine Miren-Kostanjevica.
Ob-4598
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 naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, kont. oseba Zlatko-Martin Marušič, župan, Miren
129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija krajevnih in lokalnih cest v Občini Miren-Kostanjevica.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.

Št. 143/97
Ob-4599
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 naročnika: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Grčar Sandi, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, faks 0601/61-078.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sanacijo opuščenih kamnolomov na območju RZVZ.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
145,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 in/ali zaključek 1. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: razmerje cena/kvaliteta, kakovost
ponujenih del, kot tudi ponujene ugodnosti
ponudnika ter dosedanje reference izvajalca.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo na naslovu: 1. 9. 1997, na naslovu: Rudnik Zagorje
v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob
Savi.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 102,725.199 SIT, najvišja cena:
168,069.039 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 47 z dne 1. VIII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 10. 1997.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Št. 128
Ob-4600
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 naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo in Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Martin Munda, dipl. inž., Ljubljanska 5, Maribor, tel. 303-351.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. Projektna dokumentacija rušitve
starega internega oddelka in gradbeno
dovoljenje za rušitev.
Etažnost objekta: klet, pritličje, I. in
II. nadstropje, skupne površine 2.762 m2 .
2. Rušitev starega internega oddelka.
3. Projektna dokumentacija za PGD
za novi objekt oddelka za očesne bolezni
in oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, bruto površine ca.
9.000 m2.
4. Pridobitev enotnega gradbenega
dovoljenja za novogradnji.
5. Projektna dokumentacija za PZR.
6. Projektna dokumentacija za PZI s
površinskimi načrti.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 50,000.000
SIT, začetek 5. 9. 1997 in/ali zaključek
24. 10. 1997.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 11. 1997 in/ali zaključek 31. 3. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena ob upoštevanju in
izpolnjevanju drugih meril.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 10.
1997, ob 13. uri, na naslovu naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 37,800.000 SIT, najvišja cena:
57,500.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZNJ).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997,
Ob-3745.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Splošna
bolnišnica Maribor, direktor Gregor Pivec,
dr. med.
Splošna bolnišnica Maribor

Utemeljitev izbire: cenovno najugodnejša ponudba, ponudnik pa izpolnjuje tudi ostale kriterije za izbor na podlagi razpisanih
meril.
Ime in podpis naročnika objave: Miran
Kus – župan Občine Vuzenica.
Občina Vuzenica

ba na Prevaljah in Koroškem muzeju na
Ravnah na Koroškem.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
17,753.422 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali 60 dni, začetek 20. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 12.
1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: na podlagi finančno plačilnih pogojev je bil izbran najugodnejši ponudnik
Slatin, d.o.o.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 9.
1997 ob 11. uri na naslovu: Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 17,052.290 SIT, najvišja cena:
20,261.005 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 51 z dne 22. VIII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina
Ravne Prevalje, Čečovje 12a, Ravne na Koroškem, župan Maks Večko, dipl. inž.
Občina Ravne Prevalje
Ravne na Koroškem

Ob-4514
Občina Vuzenica objavlja na podlagi
42. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
izvajalca del sanacije lokalnih cest v
Občini Vuzenica.
Na podlagi javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
54 z dne 5. IX 1997) je izbran ponudnik
Gradbena mehanizacija – nizke gradnje Bauer
Radlje
za
ponudbeno
ceno
19,801.090,80 SIT.

Št. 432/97
Ob-4515
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 naročnika: Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o.,
Šeškova 9, Ribnica, kont. oseba Florjančič
Franc, tel. 061/861-953.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: dograditev nadstropja in podstrešja v objektu B v Ribnici,
Šeškova 9.
3. Rok začetka in rok dokončanja del:
začetek: 15. 10. 1997, zaključek: 28. 1.
1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna
ponudbena cena, druga merila navedena v
razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: celovitost ponudbe, cena, reference, rok izvedbe.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 9.
1997 ob 10. uri, na naslovu Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Šeškova 9, Ribnica.
Število prispelih ponudb – 8, najnižja
cena 25,369.801 SIT, najvišja cena
43,398.525,79 SIT.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Gramiz, d.d., Ob Mahovniški 11, Kočevje.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 50 z dne 18. VIII.
1997.
Ime in podpis naročnika objave: Sklad
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o., Ribnica.
Sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja, d.o.o., Ribnica
Ob-4516
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 naročnika: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Rozman Mirko, Čečovje 12A, Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821, int. 249, faks
0602/23-638, soba št. 20.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: suhomontažna obnova (zamenjava) oken na OŠ Franja Golo-

Št. 343-216/97
Ob-4517
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 naročnika: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
kont. oseba Jana Purger, dipl. inž. arh., uprava za planiranje, urbanizem, stanovanjske
in gradbene zadeve, Postojnska 3, Izola, tel.
066/67-278.
2. Predmet javnega naročila: storitev; izdelava Celostne prometne študije za območje Občine Izola.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
4,000.000 SIT. To se lahko spremeni glede
na predlagano vsebino, zahtevnost in etapnost ponudbenih del.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek del: november–december 1997, zaključek del: junij 1998. (Ta se lahko spreminja
glede na ugotovitve zaključkov posameznih
faz ponudbenih del.)
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji: opis odločujočih meril za izbiro
izbrane ponudbe: referenčne prednosti (že
izdeluje naloge za obalno območje), roki,
ugodnejša cena izbranega ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 10.
1997 ob 10. uri v sejni sobi uprave za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene
zadeve Občine Izola, Postojnska 3, Izola.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 5,216.346 SIT, najvišja cena: 6,000.000
SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (po 18. do
42. členu ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 54 z dne 5. IX. 1997,
Ob-3485.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika: Občina Izola,
županja Breda Pečan.
Občina Izola

Navedba vsebine: rekonstrukcija strehe na stavbi št. 74 v Hrvatinih.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 4,000.000
SIT, 12. 9. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6. 10. 1997 – 30 delovnih
dni od dneva začetka del.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najnižja cena,
– pretekle izkušnje (pozitivne).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 9.
1997 ob 14.30, na naslovu: Mestna občina
Koper, urad za okolje in prostor, Verdijeva
6, Koper.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 2,945.644,10 SIT s 3% prometnim davkom, najvišja cena: 3,343.169 SIT s 3% prometnim davkom.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 12. IX.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Koper, urad za okolje in prostor.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 10,654.280 SIT s 3% prometnim davkom, najvišja cena: 11,642.464 SIT s 3%
prometnim davkom.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 12. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Koper, urad za okolje in prostor.

Ob-4518
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 naročnika: Krajevna skupnost Središče ob Dravi,
kont. oseba Milena Milosavljevič, Trg talcev 3, Središče ob Dravi, tel 062/711-215,
faks 062/711-215.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija krajevne ceste Godeninci–Preseka.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– ponudbene cene,
– reference,
– rok za dokončanje del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 9.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Krajevna skupnost Središče ob Dravi, Trg talcev 3, Središče ob Dravi.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 6,338.626 SIT (veljavna ponudba), najvišja cena: 6,759.349,25 (veljavna ponudba).
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 22. VIII.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Krajevna skupnost Središče ob Dravi, predsednik
sveta Martin Habjanič.
Krajevna skupnost Središče ob Dravi
Ob-4519
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 naročnika: Mestna občina Koper, kont. oseba Peter
Marc, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-271,
faks 22-393.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Ob-4525
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 naročnika: Mestna občina Koper, kont. oseba Peter
Marc, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-271,
faks 22-393.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija krajevne ceste Pomjan–Fijeroga.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 9,000.000
SIT, 12. 9. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek oktober – zaključek 30 delovnih dni po pričetku del.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najnižja cena,
– dodatne ugodnosti, kot je 5% popusta
na enotne cene.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 10.
1997 ob 14.30, na naslovu: Mestna občina
Koper, urad za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.

Ob-4526
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 naročnika: Mestna občina Koper, kont. oseba Peter
Marc, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-271,
faks 22-393.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija strehe na stari šoli v Trušah.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 4,900.000
SIT, 26. 9. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 20. 10. 1997 –
zaključek pa 30 delovnih dni od začetka
del.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najnižja cena,
– pretekle pozitivne izkušnje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 10.
1997 ob 13.30, na naslovu: Mestna občina
Koper, urad za okolje in prostor, Verdijeva
6, Koper.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 5,354.541 SIT, najvišja cena:
5,881.837,50 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 59 z dne 26. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Koper, urad za okolje in prostor.
Ob-4527
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 naročnika: Mestna občina Koper, kont. oseba Peter
Marc, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-271,
faks 22-393.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija strehe na stari šoli v Črnotičah.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 5,000.000
SIT, 12. 9. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6. 10. 1997 – 30 delovnih
dni od dneva začetka del.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– najnižja cena,
– garancija je ugodnejša.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 9.
1997 ob 13.30, na naslovu: Mestna občina
Koper, urad za okolje in prostor, Verdijeva
6, Koper.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 1,692.352 SIT s 3% prometnim davkom, najvišja cena: 2,717.150 SIT s 3% prometnim davkom.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 56 z dne 12. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna
občina Koper, urad za okolje in prostor.
Mestna občina Koper
urad za okolje in prostor

Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena 292,277.000 SIT, najvišja cena
420,511.687 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 48-49, z dne 8. VIII.
1997.
Ime in podpis naročnika objave: Alojz
Flegar, župan Občine Cankova-Tišina.
Občina Cankova-Tišina

Ob-4481
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 naročnika: Občina Vitanje, kont. oseba Srečko Fi-

javž, Vitanje, tel. 063/775-042,
faks
063/775-134.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija posledic hude zime na L.C. 2302.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
25,991.519 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec ali 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, reference pri izdelavi in polaganju asfaltnih mešanic in pri
izdelavi opornih zidov.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Vitanje, kont. oseba Srečko Fijavž, Vitanje 67, Vitanje.
Število prispelih ponudb: pet, najnižja
cena 35,594.478 SIT, najvišja cena
41,730.326 SIT.
Ime in podpis naročnika objave: župan:
Stanislav Krajnc.
Občina Vitanje

Ob-4543
Na podlagi 55. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.

oseba Roman Lavtar, Župančičeva 6, Ljubljana, tel. 178-52-11, faks 178-56-67,
e-mail: metka.vrenjak@mss.edus.di.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup učbenikov
za srednje šole v Republiki Sloveniji –
aneks.

Št. 0935/97
Ob-4616
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

P. Legiša

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Cankova-Tišina, Cankova 25,
tel. 069/46-650, faks 46-650.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacijskega omrežja naselij: Tišina, Tropovci, Gradišče in Murski Črnci – I. faza.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
311,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: pričetek del oktober 1997, zaključek april
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena, reference, strokovnost, cena ponudnika in fiksnost cen, plačilni pogoji, možnost začasnega kreditiranja.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe.
Izbrani ponudnik izpolnjuje vsa merila
za izbor in je zbral največ točk oziroma
odstotkov.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb.
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 9. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Cankova-Tišina, Občinska uprava, Tišina 4.

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Avtor

Naslov

P. Legiša

MATEMATIKA Kotne funkcije,
trigonometrija
MATEMATIKA Polinomi,
racionalne funkcije, krivulje
drugega reda
MATEMATIKA Zaporedja
MATEMATIKA Odvod, integral
STUFEN INTERNATIONAL 1

A. Cokan idr.
P. Legiša
A. in K.
Vorderulbecke
P. Stušek idr.

Cena

Naročilo

Skupaj

1.113

2

2.226

1.005
857
1.818
2.953

2
3
3
37

2.010
2.571
5.454
109.261

532
527

1,768.368
1,528.352,70

799
87
20

3,137.673
157.905
55.100

147

189.042

558
195
17
180
532
71

1,181.286
674.310
60.537
473.400
2,122.680
251.340

279

633.888

50

109.600

BIOLOGIJA 2, 3,
FUNKCIONALNA ANATOMIJA
S FIZIOLOGIJO
3.324
K. Tarman
BIOLOGIJA 6, EKOLOGIJA
2.900,10
M. Grabnar idr. BIOLOGIJA 7, 8, GENETIKA
IN EVOLUCIJA
3.927
A. Kornhauser ORGANSKA KEMIJA I
1.815
A. Kornhauser ORGANSKA KEMIJA III
2.755
N. Bukovec,
S. A. Glažar
NALOGE IZ SPLOŠNE
IN ANORGANSKE KEMIJE
ZA SREDNJO ŠOLO
1.286
J. J. Beg
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST,
Berilo s pregledom
slovenskega slovstva za nižje
poklicne šole
2.117
J. Kunaver
GEOGRAFIJA ZA SREDNJE ŠOLE
3.458
P. Levstek
KUHARSTVO
3.561
Glas
EKONOMIJA
2.630
M. Gliha idr.
PREHRANA
3.990
M. Gliha idr.
PREHRANA del. zvezek
3.540
J. Frelih,
A. Polak
STREŽBA
2.272
N. Zabovnik
Cmok
SPLOŠNA ŽIVINOREJA
2.192
SKUPAJ

4041 12,465.003,70
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3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
12,465.003,70 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del
Dokončanje del je za učbenike 5. novembra 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Za navedene učbenike je edini založnik
učbenikov v Republiki Sloveniji DZS, d.d.,
Izobraževalno založništvo. Ker na tržišču
obstaja le en usposobljen ponudnik, ki je
zaščitil svoje pravice izdajanja navedenih
učbenikov, mu Ministrstvo za šolstvo in
šport oddaja javno naročilo z neposredno
pogodbo.
Ime in podpis naročnika objave: Roman
Lavtar, generalni sekretar.
Ministrstvo za šolstvo in šport

3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
12,906.484 SIT.
4. V skladu s 3. točko 55. člena zakona o
javnih naročilih smo naročilo oddali brez
javnega razpisa.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zaradi nizkih stropov v obstoječi
valilnici je lahko višina inkubatorjev
215 cm. Tako nizke inkubatorje izdeluje samo Petersime iz Belgije. Zato je bil izbran
brez javnega razpisa skladno s 3. točko 55.
člena zakona o javnih naročilih.
Ime in podpis naročnika objave: predstojnik prof. dr. Franc Habe, Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za
zootehniko.
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za zootehniko

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
4. Sklep o delitvi dobička in/ali pokrivanju izgube za poslovna leta 1993, 1994,
1995 in 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme predlagani sklep o
pokrivanju izgube za leto 1993, 1994, 1995
in 1996.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja za leto 1997 in
leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za leto 1997 in leto
1998 za pooblaščeno revizijsko družbo imenuje: DEJ 3, revizijska družba, d.o.o., Dunajska 58, Ljubljana.
7. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih izvoli svet
delavcev.
Predlog sklepa:
a) Skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.
b) Skupščina za člane nadzornega sveta
– predstavnike delničarjev izvoli štiri člane
v predlagani sestavi.
c) Skupščina se seznani, da je svet delavcev na svoji seji dne 30. 9. 1997 za člane
nadzornega sveta – predstavnike delavcev
izvolil dva člana.
8. Določitev višine sejnine za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sveta določi višina sejnine skladno s predlogom.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak dan v informativni pisarni

Št. 02/97
Ob-4544
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 naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kont.
oseba Jože Vrčon, Jadranska c. 31, Ankaran, tel. 066/462-220, faks 066/527-185.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija stavbe
bivše pralnice (za potrebe lekarne, laboratorija in pedagoškega dela) na lokaciji
Jadranska c. 31, Ankaran.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
158,983.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev in/ali 150 dni,
začetek 20. 11. 1997 in/ali zaključek 20. 4.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: popolnost ponudbe in cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
kont. oseba Jože Vrčon, Jadranska c. 31,
Ankaran.
Število prispelih ponudb: 6 – od tega
3 popolne, najnižja cena: 158,983.000 SIT,
najvišja cena: 191,032.467 SIT.
Ime in podpis naročnika objave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra mag. Venčeslav Pišot, dr. med., spec. ortoped, direktor.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ankaran
Ob-4545
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona v javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za zootehniko, kont. oseba
doc. dr. Antonija Holcman, Groblje 3, Domžale, tel. 717-853, faks 721-005.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: inkubatorji (predvalilniki in izvalilniki).

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-4482
Ime javnega glasila: Ljubljanske novice.
Izdajatelj: M’TAJ, časopisno, založniško, marketinško podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Komenskega 10.
Direktor: Janez Temlin.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Št. 9/2-288/97
Ob-4489
Na podlagi 7.2. točke sedmega poglavja
statuta delniške družbe Konstruktor splošno
gradbeno podjetje, d.d. in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
1. skupščino
delniške družbe SGP Konstruktor, d.d.,
ki bo v petek, dne 28. 11. 1997, na sedežu družbe, Sernčeva ul. 8, Maribor, s pričetkom ob 11. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine
in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar Stanislav Bohinc.
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družbe od 26. 10. 1997 do 27. 11. 1997, od
10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 12. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
SGP Konstruktor, d.d., Maribor
začasna uprava

8. Obravnavanje in odločanje o pokrivanju izgube iz poslovanja za leto 1993 in
delitvi dobička za leto 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: revalorizirana izguba iz
leta 1993 v višini 29,044.350,70 SIT se pokriva v breme rezervnega sklada.
Revalorizirani dobiček iz leta 1994 v
višini 5,013.537,12 SIT, revalorizirani dobiček iz leta 1995 v višini 1,058.637,60
SIT in dobiček iz leta 1996 v višini
835.515,67 SIT se razporedi kot nerazporejen dobiček.
9. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se začasni nadzorni svet.
V nadzorni svet se izvolita predlagna člana nadzornega sveta: Rot Robert, ek., stanujoč Škocjan 24, Koper in Jager Ivan, stanujoč Pešnica 1, Šentjur.
10. Določitev višine sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
so upravičeni do sejnine za vsako sejo nadzornega sveta v višini 18.000 SIT, predsednik pa do sejnine v višini 30.000 SIT.
12. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana pooblaščena revizorska hiša Revisto, d.o.o., Celje.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na
podlagi podatkov Klirinško depotne družbe, d.d., na dan 18. 11. 1997, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo potekala seja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na
skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino s celovitimi predlogi sklepov in spremembami statuta je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe vsak dan od 10. do 12. ure v tajništvu
družbe.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, za katere želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.
Ponovno zasedanje skupščine
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih
več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo zasedanje skupščine istega dne
ob 12.30. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Bohor žage in furnirnica, d.d., Šentjur
uprava

Ob-4491
V skladu s 6.3. točko statuta družbe Kongrad, d.d., Gradbeno, obrtno, instalacijsko
in proizvodno podjetje, Tovarniška 3, Slovenske Konjice, uprava družbe, sklicuje

Ob-4490
Uprava družbe Bohor žaga in furnirnica,
d.d., Šentjur, Leona Dobrotinška 9, sklicuje
1. sejo skupščine
Bohor žaga in furnirnica, d.d., Šentjur,
Leona Dobrotinška 9,
ki bo dne 28. 11. 1997 ob 12. uri v menzi
družbe Bohor žaga in furnirnica, d.d., Šentjur.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
lahko zaseda.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine, potrditev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov ter potrdi notarja.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predloženem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila uprave o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s potekom lastninskega preoblikovanja podjetja.
6. Obravnava in odločanje o spremembah statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedilu.
Spremeni se 24. člen statuta tako, da sedaj glasi: nadzorni svet šteje 3 člane. Vsi
člani nadzornega sveta imajo enake pravice
in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače
določeno.
Spremeni se 25. člen tako, da sedaj glasi: 1 član nadzornega sveta je predstavnik
delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.
Dopolni se 40. člen tako, da sedaj glasi:
skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.
Pogoj za glasovanje na skupščini je, da
delničar vsaj tri dni pred skupščino pismeno
napove udeležbo.
7. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1996 z revizijskim poročilom
in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1996 v predloženem besedilu.

2. redno sejo skupščine delničarjev
Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko
in proizvodno podjetje, d.d., Tovarniška
3, Slovenske Konjice
Skupščina delniške družbe bo 28. novembra 1997 ob 17. uri v hotelu Dravinja v
Slovenskih Konjicah.
Dnevni red:
1. Prijava delničarjev in razdelitev glasovnic.
2. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
3. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: tako, kot je navedeno v
gradivu skupščine.
4. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
5. Poslovno poročilo za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1996.
6. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: revizijo poslovanja družbe za poslovno leto 1997 bo opravila družba
Elstar, d.o.o., Consulting, Podkraj 10j,Velenje.
7. Poročilo predsednika nadzornega sveta ter predlog nadzornega sveta o delitvi
dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: čisti dobiček v višini
5,573.819,34 SIT se nameni za nakup delnic od razvojno-investicijske družbe, ostanek dobička se odvede za druge rezerve z
namenom za investicije.
8. Pobude in vprašanja delničarjev.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko
glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali
po pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom.
Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljavljati pravico do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na skupščini na dan sklica skupščine med 12. in 15.
uro.
Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica bo ponovna seja skupščine istega dne
v istem prostoru in z itim dnevnim redom
ob 18. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina odloča z večino glasov na seji prisotnih
delničarjev.
Gradiva k posameznim točkam dnevnega reda in obrazložitve predlogov sklepov
delničarjem so na vpogled na sedežu družbe
pri Zdenki Hren, vsak delovnik od 12. do
14. ure.
Kongrad, d.d.,
direktor
Št. 104/97
Ob-4508
Na podlagi 6. točke, tretji odstavek,
statuta družbe Kovinska industrija KLS,
d.d., Ljubno ob Savinji, sklicuje uprava
družbe
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1. sejo skupščine
družbe Kovinske industrije KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji,
ki bo v petek, dne 28. 11. 1997 ob 12. uri
v sejni sobi družbe.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsedujočega skupščine,
dveh preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsedujočega, preštevalca glasov in notarja,
skladno s predlogom sklicatelja skupščine.
3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe.
4. Predlog čistopisa statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se čistopis statuta družbe.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se trije člani
nadzornega sveta.
6. Plačilo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se za prisotnost in delo na seji prizna
povračilo materialnih stroškov in nagrada v
višini 200 DEM za predsednika nadzornega
sveta, 100 DEM pa za člane nadzornega
sveta.
7. Izvajanje strateškega plana družbe.
Predlog sklepa: sprejme se informacija in
predlogi usmeritev, ki so podani v gradivu.
Na skupščini imajo pravico glasovanja
tisti delničarji, ki imajo v lasti delnice vsaj
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine in predlog sprememb statuta družbe, bo na voljo na
sedežu družbe od 3. 11. 1997 naprej vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo do začetka zasedanja skupščine predložiti pooblastila, glasujejo na
podlagi glasovnic, ki jih prejmejo ob vstopu
v sejno sobo pri vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro odložena. Ob 13.
uri bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Kovinska industrija KLS, d.d.,
Ljubno ob Savinji
uprava družbe

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme sklep o delitvi
dobička v predloženem besedilu.
5. Vprašanja – pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške družbe vknjižene na računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi (KDD) na dan 18. 11. 1997 in ki
bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni
na sedežu družbe od 28. 10. 1997 do 27. 11.
1997, in sicer vsak delovnik od 11. do 14.
ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Emona obala Koper
uprava – direktor

5. Obravnava in sprejem sprememb statuta družbe in potrditev čistopisa sprememb
statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta družbe po predlogu nadzornega sveta in potrdi čistopis z vnešenimi sprejetimi
spremembami.
6. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: izvolita se dva nova člana nadzornega sveta po predlogu nadzornega sveta.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje za leto 1997 revizijska družba
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki svojo udeležbo skladno s točko
X statuta družbe pismeno s priporočeno pošto napovejo vsaj 10 dni pred skupščino. Če
skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala na istem mestu 28. novembra 1997 ob 13. uri (ponovni sklic). Ob
ponovnem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega in zastopanega kapitala.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Dalmatinova 2, Ljubljana, vsak delovni dan med 9.
in 13. uro od 10. novembra 1997 dalje.
Pulsar, d.d., Ljubljana
predsednik nadzornega sveta

Št. 65
Ob-4601
Na podlagi 8.3. točke statuta družbe
Emona obala Koper, d.d., Pristaniška 12,
Koper, uprava – direktor družbe Emona obala Koper, d.d. sklicuje
2. sejo skupščine
družbe Emona obala Koper, d.d.,
ki bo 28. novembra 1997 ob 11. uri v
veliki sejni dvorani Banke Koper, d.d.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se izvolijo delovni organi skupščine.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za leto 1996.

Ob-4602
Nadzorni svet Pooblaščene investicijske
družbe Pulsar, d.d., Ljubljana, Dalmatinova
2, Ljubljana, na podlagi zakona o gospodarskih družbah in točke IX. statuta Pooblaščene investicijske družbe Pulsar, d.d., Ljubljana sklicuje
3. skupščino delničarjev
Pulsar, Pooblaščene investicijske družbe,
d.d., Ljubljana,
ki bo v petek 28. novembra 1997 ob 12.
uri na sedežu družbe, Dalmatinova 2, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in preštevalca glasov. Skupščini
prisostvuje vabljeni notar.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila uprave za poslovno leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
poročilo uprave ter revidirane finančne izkaze za leto 1996 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta. Izguba iz poslovanja v letu 1996 se pokrije v breme revalorizacije osnovnega kapitala.
4. Obravnava in sprejem poslovnega načrta za leto 1997 in prvo trimesečje leta
1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
poslovni načrt za leto 1997 in prvo trimesečje leta 1998 po predlogu uprave.

Št. 36/97
Ob-4603
Začasna uprava podjetja Izletnik Celje,
d.d., Aškerčeva 20, Celje, vabi delničarje
na
1. redno sejo skupščine
delniške družbe Izletnik Celje, d.d.,
Celje
Okrožno sodišče v Celju je dne 7. 5.
1996 registriralo delniško družbo in s tem
potrdilo uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, kar je vpisano v sodni register
s sklepom Srg 96/00128, št. vl. 1/00347/00.
Začasna uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine, ki bo
dne 24. 11. 1997 ob 10. uri v hotelu Celeia,
Mariborska 3, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli predsednika skupščine:
Boštjan Čokl; in dva preštevalca glasov:
Anica Vojkovič, Branko Zupanc.
Skupščina imenuje notarja: Marko Fink,
Stanetova 16/II, Celje.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem poslovnika o delu
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in sprejme poslovnik o delu
skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poročilo o poteku lastninske preobrazbe podjetja.
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4. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta.
Predlogi sklepov:
K točki tretjič prvič se doda:
H/55.30 – gostinske storitve prehrane,
I/60.23 – drug kopenski potniški prevoz,
K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v
najem,
K/74.30 – tehnično preizkušanje in analiziranje.
Obrazložitev
S tem razširjamo registracijo dejavnosti
družbe.
Točka petič četrtič se spremeni in na
novo glasi takole:
– direktor družbe mora pridobiti soglasje nadzornega sveta pri sklepanju pogodb
za investicije v avtobuse in druga osnovna
sredstva, če pogodbeni znesek presega
300.000 DEM v tolarski pritivrednosti, za
nakup oziroma prodajo nepremičnin pa mora biti soglasje za vsak primer posebej.
Soglasje lahko pridobi direktor tudi s
sklepom NS ob priliki sprejemanja letnega
plana družbe.
K točki petič šestič se doda: največ do
višine 6 mesečnih bruto plač direktorja oziroma največ do 3% od dobička, ki se deli na
dividende pod pogoji: da je donos na kapital večji od obresti na depozitna sredstva pri
banki,
– da se zagotovi enostavna reprodukcija
v višini 10% voznega parka. Izplačilo se
izvrši najmanj do polovice v obliki delnic.
K točki šestič prvič se doda kot 4. alineja:
– komisija za prošnje in pritožbe, ki šteje 5 članov in dva nadomestna člana.
Točka šestič drugič se spremeni in glasi
na novo:
Nadzorni svet šteje devet članov. Vsi
člani nadzornega sveta imajo enake pravice
in dolžnosti, če ni s statutom določeno drugače.
K točki šestič enajstič se doda.
»Višina nagrade članom nadzornega sveta znaša največ do višine ene bruto plače
uprave za vsakega člana nadzornega sveta
pod pogoji:
– da je donos na kapital večji od obresti
na depozitna sredstva pri banki,
– da se zagotovi enostavna reprodukcija
v višini 10% voznega parka. Vsaj polovica
nagrade se izplača v obliki delnic.«
V točki sedmič četrtič se besedilo v
dnevnem časopisju »spremeni« v časopisu
Delo«.
K točki sedmič devetič se doda besedilo:
vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
zasedanja skupščine, so dolžni svojo udeležbo na skupščini najaviti družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni
obliki.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo začasne uprave za leto 1996.
6. Obravnava in sprjem sklepa o uporabi
dobička za leti 1995 in 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o pokritju izgube za leto 1993 in uporabi
dobička za leti 1995 in 1996 kot sledi:
Izkazana izguba iz leta 1993 v višini
116,370.933,79 SIT se pokrije:
– iz nerazporejenega dobička iz leta 1995
v višini 35,586.440,25 SIT,

– iz nerazporejenega dobička iz leta 1996
v višini 49,392.956,92 SIT,
– iz rezervnih sredstev v višini
31,391.536,62 SIT.
7. Obravnava in sprejem sklepa o oblikovanju lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o oblikovanju Sklada lastnih delnic. Pravilnik o delovanju Sklada lastnih delnic sprejme nadzorni svet.
8. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja za leto 1997, in sicer RS Biro Žalec.
9. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev novega nadzornega sveta.
a) Skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.
b) Skupščina se seznani s člani novega
nadzornega sveta, ki jih imenuje na osnovi
zakona o soupravljanju Svet delavcev podjetja v višini 1/3 članov nadzornega sveta.
Imenovani so:
– Ferdinand Šorli, predsednik sindikata
in sveta delavcev Izletnik Celje,
– Marjan Švajger, član sveta delavcev
Izletnik Celje,
– Slavica Arh, članica sveta delavcev Izletnik Celje.
c) Skupščina izvoli ostale člane nadzornega sveta:
– Erna Vrabič, dipl. ek., zunanji NFD,
dir. sektorja za mednarodno poslovanje,
Banka Celje,
– Danica Jezovšek-Korent, dipl. ek., zunanji OS, KPIZ, gl. dir. Hmezad Agrina Žalec,
– Ivan Krajnc, upokojenec (prej vodja
EE delavniških storitev Izletnik Celje),
– Ernest Zidanski, upokojenec (prej voznik Izletnik Celje),
– Boštjan Čokl, dipl. ek., vodja linijskega prometa Izletnik Celje,
– Barbara Jelen, ek., vodja PAOD službe
Izletnik Celje.
10. Obravnava in določitev sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o sejninah članom nadzornega sveta, ki znašajo:
– za člane 100 DEM v protitolarski vrednosti,
– za predsednika 150 DEM v protitolarski vrednosti
in povračilo dejansko nastalih potnih
stroškov do višine 100 DEM v protitolarski
vrednosti.
Opomba
Začasni nadzorni svet je predlagatelj
sklepa o imenovanju rednega nadzornega
sveta in revizorja, ostale sklepe pa sta predlagala začasni nadzorni svet in začasna
uprava.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno Barbari Jelen, vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine in ves čas trajanja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko
uresničjo delničarji, zastopniki in njihovi
pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo v Klirinško-depotni družbi na osnovi zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
psini obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (do vključno 19. 11. 1997).
Delničarje, ki so podpisali pooblastilo, bodo na skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine pol ure pred
začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev
ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava in
začasni nadzorni svet bosta o predlogih
sprejela svoja stališča najkasneje 12 dni po
sklicu skupščine in obvestila delničarje z
objavo v časopisu Delo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 11. uri istega dne v
istem prostoru.
Na ponovnem zasedanju skupščine veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje, d.d.
začasna uprava
Ob-4604
Uprava – direktor družbe na podlagi
7.3. točke statuta delniške družbe Univit,
d.d., Ljubljana sklicuje
3. redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 25. 11. 1997 ob 13. uri na
sedežu družbe v Ljubljani in predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Obravnava in sprejem sklepa o spremembi statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta delniške družbe.
Gradivo za skupščino družbe, vključno s
spremembami statuta, je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Univit, d.d., Ljubljana, Nazorjeva 6, soba št. 23, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Glasuje
se na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora
biti pisno. Pooblastilo družba obdrži.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine upravi pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo
hkrati s prijavo poslati tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim
redom istega dne ob 14. uri na mestu prvega
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sklica. Ob ponovnem sklicu bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Univit, d.d., Ljubljana
uprava

skupščine do 9. ure. Pooblaščenci predložijo hrati s potrdili o lastništvu delnic tudi
pooblastila.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne v istih prostorih ob 12. uri. V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
Delovno gradivo bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 9. do 14. ure.
Vljudno vabljeni!
Pomgrad Murska Sobota, d.d.
začasna uprava

ba Revidicom, revizijska družba, d.o.o.,
Strossmayerjeva 28, Maribor.
8. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev in seznanitev s člani
nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina je sklenila, da
se v skladu z določili statuta družbe za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev izvolijo: 1. Preskar Tone, 2. Praznik Bojan, 3. Laban Siniša, 4. Glavič Brigita.
Skupščina se seznani, da so bili na svetu
delavcev dne 14. 10. 1997 za člane nadzornega sveta predstavnike delavcev izvoljeni:
1. Kristovič Srečko, 2. Mlinarič Slavko.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sveta določi sejnina v višini 300 DEM neto za
člane nadzornega sveta in v višini 400 DEM
neto za predsednika nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v pravni službi družbe pri Šalamun Ireni, v Mariboru, Industrijska 22.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Priloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni
pisarni družbe v Mariboru, Industrijska 22,
vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Vljudno vabljeni!
Primat, tovarna kovinske opreme, d.d.,
začasna uprava, generalni direktor

Št. 1883/97
Ob-4605
Na podlagi 14. točke statuta delniške
družbe SGP Pomgrad, d.d., Murska Sobota,
začasna uprava družbe sklicuje
1. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 26. 11. 1997 ob 11. uri v
prostorih kavarne hotela Diana, Slovenska
ulica 52, Murska Sobota.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se predsedujočega in dva
preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Rošker.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v besedilu, kot ga je predlagala začasna uprava.
3. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju podjetja.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s poročilom o lastninskem preoblikovanju v besedilu, kot ga je predlagala začasna uprava.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje
predlagana revizijska družba.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta, kot jih je
predlagala začasna uprava.
6. Seznanitev s poslovanjem v poslovnih
letih 1993, 1994 in 1995 ter sprejem letnega
poročila za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovanjem v poslovnih letih 1993, 1994
in 1995 ter sprejme letno poročilo za poslovno leto 1996 v besedilu, kot ga je predlagala začasna uprava na podlagi revizorskega poročila ter mnenja začasnega nadzornega sveta.
7. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
poslovna leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se delitev dobička, kot ga je predlagala začasna uprava
in začasni nadzorni svet.
8. Sprejem sklepa o določitvi višine nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi nagrada v višini, kot jo je predlagal začasni nadzorni svet.
9. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se člane nadzornega sveta, kot jih je predlagal začasni
nadzorni svet.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ter pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
21. 11. 1997 in ki so prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe.
Delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci prijavijo svojo udeležbo tako,
da deponirajo Potrdila o lastništvu delnic
SGP Pomgrad, d.d., najkasneje na dan seje

Št. 304/97
Ob-4606
Na podlagi B) točke sedmega poglavja
statuta delniške družbe Primat, tovarna kovinske opreme, d.d., in v skladu z določbami
zakona o gospodarskih družbah sklicujem
1. skupščino
delniške družbe Primat, tovarna
kovinske opreme, d.d.,
ki bo v petek, 21. 11. 1997, na sedežu
družbe v prostorih jedilnice Industrijska 22,
Maribor, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine
in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stanislav
Bohinc.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava in sprejem revizijskega poročila o pregledu računovodskih izkazov
družbe za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta, se sprejme predlagano revizijsko poročilo o pregledu računovodskih
izkazov družbe za poslovno leto 1996.
5. Sklep o pokrivanju izgube za poslovni
leti 1993 in 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep, da se izguba za poslovni leti 1993 in 1996 z revalorizacijo, kar skupaj znaša 310,874.974,60 SIT
pokrije v breme:
– revalorizacije rezerv v znesku –
173,578.891,10 SIT,
– rezerv oblikovanih po uredbi OB 1. 1.
1993 – 135,363.000 SIT,
– rezerv iz razlike po OB – 1,933.083,50
SIT.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta.
7. Imenovanje revizijske hiše za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 1997 imenuje revizijska druž-
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Št. 501
Ob-4607
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Manufaktura, Trgovsko podjetje, d.d., Nova Gorica, Kidričeva 18, sklicuje uprava družbe

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni ali obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega
delovnega dne od dne objave sklica, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Manufaktura, Trgovsko podjetje, d.d.,
Nova Gorica
uprava družbe

Delničarji so z izpolnitvijo lastninske nakaznice in vpisnice pooblastili bodisi Nacionalno finančno družbo ali pa druge pooblaščene za uresničevanje glasovalne pravice
iz vplačanih delnic.
Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini v skladu z 8.3. točko statuta NFD investicijskega sklada pisno prijavijo družbi vsaj
3 dni pred skupščino. Prijava bo veljavna s
predložitvijo kopije veljavne lastninske nakaznice in vpisnice imetnika ali zastopnika,
ki je izpolnjena na NFD investicijski sklad,
d.d., Ljubljana.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice pri glavnem receptorju Nacionalne finančne družbe, d.d.,
Ljubljana, Trdinova 4, najmanj 1 uro pred
začetkom seje.
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem pooblaščene investicijske družbe na sedežu NFD investicijskega sklada, d.d., Ljubljana, od 20. 10.
1997 do 20. 11. 1997 med 10. in 12. uro.
Nacionalna finančna družba, d.d.,
Ljubljana
direktor NFD sklada

2. skupščino delničarjev,
ki bo dne 25. 11. 1997 ob 13. uri v sejni
dvorani na Kidričevi 9 v Novi Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo predlagani kandidati in notar.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za l. 1996 za družbo Moda, d.d., Nova
Gorica in za družbo Manufaktura, d.d., Nova Gorica.
Predlog sklepa: sprejmeta se letni poročili za l. 1996 za družbo Moda, d.d., Nova
Gorica (sedaj Manufaktura, d.d.) in za družbo Manufaktura, d.d., Nova Gorica (pripojeno družbi Moda, d.d.).
3. Ugotovitev in razdelitev dobička za
l. 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
delitev čistega dobička družbe za l. 1996 po
predlogu uprave z mnenjem nadzornega
sveta.
4. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 1997.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov za l. 1997 se imenuje
revizijska hiša P & S Revizija, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe ter potrditev čistopisa statuta
družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predlaganem besedilu.
6. Razrešitev in izvolitev člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se odstopna izvaja in na lastno željo razreši član nadzornega sveta Danica Dornik.
b) Po predlogu nadzornega sveta se namesto razrešenega člana izvoli novi član
Katja Blažič z mandatom po preteku mandata ostalih članov.
7. Informacije delničarjem
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 25. 11. 1997 ob
13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan, 25. 11. 1997 ob 13.30.
Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delničarje naprošamo, da prijavijo svojo
udeležbo najkasneje tri dni pred skupščino.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Organizirano zbirana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino skladno določilom XII. poglavja zakona o prevzemih.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Novi Gorici, Kidričeva 18, vsak
delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave sklica od 8. do 12. ure.

Št. 39/97
Ob-4608
NFD investicijski sklad pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubljana, direktor
NFD investicijskega sklada – Pooblaščene
investicijske družbe, d.d., Ljubljana, Trdinova 4, na temelju statuta družbe, zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter zakona o gospodarskih družbah
sklicuje
ustanovno skupščino
NFD investicijskega sklada –
pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Ljubljana
Skupščina bo 20. novembra 1997 ob
9. uri v prostorih Nacionalne finančne družbe, Ljubljana, Trdinova 4.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predsednika in preštevalca glasov.
3. Ustanovitveno poročilo in poročilo ustanovitvene revizije.
Predlog sklepa: skupščina sprejme ustanovitveno poročilo in poročilo ustanovitvene revizije.
4. Obravnava in sprejem ugotovitvenega
sklepa o vpisu in vplačilu delnic.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni
sklep o vpisu in vplačilu delnic.
5. Obravnava in sprejem ugotovitvenega
sklepa o pavšalni višini ustanovitvenih
stroškov.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni
sklep o pavšalni višini ustanovitvenih stroškov.
6. Obravnava in sprejem ugotovitvenega
sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta in direktorja NFD investicijskega sklada
– pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
Ljubljana.
Predlog sklepa: ugotavlja se, da sta imenovana nadzorni svet in direktor.
7. Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi statuta s spremembami.
Predlog sklepa: potrdi se statut družbe s
spremembami.
8. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju finančnega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani
finančni revizor.
9. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča skladno s predlogom nadzornega
sveta.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje

Ob-4613
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 7.2. točke statuta delniške družbe Eso tech, d.d., Velenje, sklicuje
začasna uprava
1. sejo skupščine družbe
Eso tech, d.d., Velenje,
ki bo 28. 11. 1997 ob 12. uri na sedežu
družbe Preloška 1, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine v predlagani sestavi.
2. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
Predlog sklepa: skupščina sprejme informacijo o poteku lastninskega preoblikovanja.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.
Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega
mnenja začasnega nadzornega sveta skupščina sprejme letno poročilo uprave o poslovanju družbe za leto 1996 in revizijsko poročilo.
4. Razporeditev dobička iz prejšnjih let
in iz poslovnega leta 1996.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju
začasnega nadzornega sveta se dobiček razporedi skladno s predlogom uprave.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem
besedilu.
6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklep lastnih
delnic v skladu s predlogom.
7. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov stalnega nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in izvoli člane
nadzornega sveta v skladu s predlogom.
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8. Določitev sejnine za predsednika in
člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: predsedniku in članom
nadzornega sveta se določijo sejnine skladno s predlogom.
9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovanja družbe Eso tech, d.d., Velenje, se imenuje predlagana revizijska družba.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda
morajo biti v pisni obliki in z obrazložitvijo
dostavljeni začasni upravi v sedmih dneh
po objavi sklica.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarje, njihove pooblaščence in zastopnike prosimo, da najkasneje tri dni pred zasedanje pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala
po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem
primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Eso tech, d.d., Velenje
začasna uprava

pooblastitelja in pooblaščenca ter število
glasov, kraj, datum ter podpis pooblastitelja.
Glasovanje
Vsaka delnica daje en glas. Sklepi se
sprejemajo z navadno večino oddanih glasov in ne javno z dvigom rok.
O 3. točki dnevnega reda odločajo samo
delničarji delnic z oznako C in D.
Če sestanek ob napovedani uri sklica ne
bo sklepčen, bo ponovno zasedanje istega
dne po polurnem odmoru. V drugem sklicu
bodo udeleženci sprejemali sklepe ne glede
na število zastopanih delnic.
Vljudno vabljeni!
Esotech, d.d., Velenje
začasna uprava

– pod 2. točko: Merila in pogoji v prvem
stavku črta ..ki so bili podprti s strani
PCMG in RZZ, črta se tretji odstavek
– pod 3. točko: Vsebina vloge prva alinea
spremeni, tako da se glasi – poslovni načrt
LPC mora vsebovati elemente kot so:
– cilj strateškega razvoja lokalnega okolja,
– vizija in poslanstvo pospeševalnega
centra – lokalne razvojne koalicije,
– možni cilji razvoja do leta 2005,
– vmesni podrejeni cilji do leta 2000,
– opredelitev partnerjev in njihovi interesi,
– ocena možnega povpraševanja in ponudbe posameznih koristnikov storitev lokalne, razvojne koalicije oziroma medobičnskega pospeševalnega centra,
– ocena razlik med ponudbo in povpraševanjem,
– prikaz možne ponudbe lokalne razvojne koalicije oziroma podjetniškega centra
za potrebe posameznih uporabnikov,
– možne oblike organiziranosti,
– upravljanje podjetniškega centra,
– načrt kadrov,
– ocena potrebnih vlaganj,
– ocena stroškov poslovanja,
– ocena načrtovane realizacije,
– predvideni učinki za lokalno skupnost,
– zaključne ugotovitve.
Pod 3. točko: Vsebina vloge se zbriše
zadnja alinea.
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.

Ob-4614
Na podlagi 2.1. točke pravil notranjega
odkupa družbe Esotech, d.d., Velenje sklicujem
1. sestanek
udeležencev notranjega odkupa,
ki bo v petek 21. 11. 1997 ob 17. uri na
sedežu družbe Preloška 1, Velenje.
Dnevni red:
1. Otvoritev sestanka, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev vodje programa notranjega odkupa, zapisnikarja ter komisije za izvedbo glasovanja.
2. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
3. Nadaljnji odkup delnic od Sklada RS
za razvoj.
4. Vzpostavitev notranjega trga delnic
med udeleženci notranjega odkupa.
5. Obravnava gradiva, ki ga bo obravnavala skupščina družbe na 1. seji in glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda
skupščine (in zavzetje stališč o predlogih za
skupščino družbe Esotech, d.d., Velenje).
6. Vprašanja in pobude delničarjev –
udeležencev programa notranjega odkupa.
Udeležba na sestanku
Sestanka udeležencev programa notranjega odkupa se lahko udeležijo delničarji,
ki so v okviru lastninskega preoblikovanja
podjetja ESO Montaža Velenje, sedaj Esotech, d.d., vpisali oziroma vplačali najmanj
1 delnico oznake B, C ali D, so vpisani v
delniško knjigo družbe in so zaradi enotnega uresničevanja pravic in obveznosti iz naslova delnic pristopili k pravilom notranjega odkupa, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
mora vsebovati ime, priimek, naslov, EMŠO

Razne objave
Popravek
Ob-4567
V vabilu Centra vlade za informatiko,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 63, z
dne 10. X. 1997, Ob-4358, Št. 22-4/97-18
bo sestanek s potencialnimi ponudniki namesto 15. 11. 1997 potekal 14. 11. 1997 ob
11. uri v veliki dvorani, v 1. nadstropju na
Langusovi 4 v Ljubljani.
Center Vlade za informatiko
Popravek
Ob-4610
V Javnem razpisu za dodelitev sredstev
za neposredno subvencioniranje stroškov v
okviru izvajanja ukrepov aktivne politike
zaposlovanja v letu 1997 (Ur. l. RS, št.
40/97) ter spremembe javnega razpisa za
dodelitev sredstev za neposredno subvencioniranje stroškov v okviru izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja v letu
1997 (Ur. l. RS, št. 61/97), se v točki I./3.
številka »800,000.000« nadomesti s številko »900,000.000«. V ostalem delu ostane
besedilo javnega razpisa nespremenjeno.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Popravek
Ob-4618
javnega razpisa za sofinanciranje specialističnega svetovanja v malem gospodarstvu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 56
z dne 12. IX. 1997, Ob-3864 se:
– pod 2. točko: Merila in pogoji v drugem stavku črta naslednje besedilo ...ki
imajo s Pospeševalnim centrom in RZZ
sklenjeno pogodbo in dodatke k pogodbi
o izvajanju svetovalnega dela in se doda:
...ki so člani pospeševalne mreže za malo
gospodarstvo.
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
Popravek
javnega razpisa za sofinanciranje generalističnega svetovanja s področja malega
gospodarstva, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 56 z dne 12. IX. 1997, Ob-3861 se:

Popravek
javnega razpisa za sofinanciranje izvedbe programov osnovnega usposabljanja podjetnikov, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 56 z dne 12. IX. 1997, Ob-3862 se:
– pod 2. točko: Merila in pogoji v prvem
stavku črta besedilo ...izvajalci osnovnega
usposabljanja za podjetnika, ki so si pridobili za prijavljeni program, pozitivni
sklep Ministrstva za gospodarske dejavnosti iz razpisa za izbor programov osnovnega usposabljanja podjetnikov in
drugih stalnih oblik izobraževanja v podjetništvu (Ur. l. RS, št. 19/96).
Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ob-4578
Na podlagi 3. člena odloka o koncesiji
za – pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka – dimnikarsko
službo (Uradno glasilo, št. 6/97) Občina Brda objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za – pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka – dimnikarsko
službo
1. Razpisovalec koncesije: Občina Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo.
2. Na podlagi odloka o koncesiji za –
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnik vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka – dimnikarsko službo
(Uradno glasilo, št. 6/97 z dne 21. IV. 1997),
je predmet razpisa naslednji:
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– male kurilne naprave,
– srednje kurilne naprave,
– naprave prezračevanja prostora.
Ponudnik lahko podaja ponudbo za
opravljanje vseh razpisnih del ali posameznih zvrsti teh del, glede na gornje opredelitve.
3. Na javni razpis za podelitev koncesij
za opravljanje dimnikarske službe se lahko
prijavi fizična ali pravna oseba, ki priloži
dokaz, da izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dimnikarske dejavnosti,
– da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izobrazbo z najmanj V. stopnjo tehnične smeri ali druge ustrezne smeri ali da
ima najmanj tri leta delovnih izkušenj v dimnikarstvu,
– da zaposluje ustrezno število oseb s
IV. stopnjo strokovne izobrazbe dimnikarske smeri,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– da imajo delavci certifikat o strokovni
usposobljenosti, pridobljen pri zbornici, kolikor zbornica take certifikate izdaja,
– da zagotovi strokovno in kadrovsko
sposobnost za vodenje katastra dimnikarske
službe, razpolaga s potrebno opremo za vodenje katastra,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki bi jo z opravljanjem dimnikarske službe lahko povzročil tretji osebi,
državi ali občini, oziroma položiti ustrezno
varščino,
– predloži elaborat o opravljanju dimnikarske službe z vidika kadrov, organizacije
del, strokovne opremljenosti, razvojnega in
finančnega vidika,
– da ni v kazenskem postopku in da ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– da predloži reference o dosedanjem delu,
– da se izkaže o finančnem poslovanju,
– da se bo pred pričetkom izvajanja dimnikarskih storitev pridobil odločbo o izpolnjevanju pogojev po zakonu o gospodarskih
družbah, oziroma obrtno dovoljenje,
– da je član združenja dimnikarjev Slovenije in Zbornice gospodarskih javnih
služb in varstvo okolja Slovenije,
– da je imel v obdobju enega leta pred
pričetkom ves čas pravočasno in v celoti
poravnane vse svoje zapadle obveznosti do
svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z njim v
ponudbi.
4. Ponudnik dobi pojasnilo o razpisni dokumentaciji pri Bogdanu Mariniču na Občini Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel.
065/42-233, vsak delovnik med 8. in 10.
uro.
5. Ponudbi mora ponudnik priložiti podpisano koncesijsko pogodbo s parafirano
vsako stranjo pogodbe, ki jo ponudnik dobi
na Občini Brda.
6. Upoštevale se bodo ponudbe za celotno razpisano javno naročilo.
7. Cena ponudbe:
– cenik mora biti potrjen s strani pristojnega organa (dokaz o potrditvi cenika je
priloga ceniku),
– cenik mora vključevati vse vrste storitev iz petega člena odloka o koncesiji za –
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje ku-

rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka – dimnikarsko službo.
8. Merila za ocenjevanje ponudb in pri
izbiri najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– reference pri tovrstnih delih,
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec,
in so pomembne za izvajanje dejavnosti.
9. Koncesija se oddaja za obdobje 10 let.
10. Ponudnik daje naslednje garancije v
zvezi z naročilom:
– za kvaliteto svojih del (izjava, da odškodninsko odgovarja koristniku svojih storitev),
– za resnost ponudbe (bianco akceptni
nalog ali bianco virman za s.p.),
– za morebitne skrite napake (skladno z
zakonom o obligacijskih razmerjih).
11. Variantne ponudbe ne bo upoštevane.
12. Ponudnik je dolžan seznaniti se s stanjem na območju za katerega oddaja ponudbo.
13. Ponudnik mora pristopiti k podpisu
pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o
izboru.
14. Ponudnik mora pričeti z deli v roku
30 dni po podpisu pogodbe in izpolnitvi
morebitnih pogojev iz pogodbe.
15. V času razpisa naročnik in ponudnik
ne smeta pričeti izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
16. Ponudnik ima pravico do zahteve za
revizijo postopka javnega razpisa.
17. Predložena dokumentacija mora biti
požigosana (vsak list) in označena z zaporednimi številkami, skladno z navodili ponudnikom.
18. Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
le predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnimi pooblastili.
19. Za vse kar ni posebej zajeto v tem
razpisu se upošteva določila odloka o koncesiji – pregledovanju, nadzorovanju in čiščenju kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka – dimnikarsko
službo.
20. Ponudbo s predpisano vsebino in dokazili oddajo ponudniki v tajništvu Občine
Brda ali oddajo priporočeno po pošti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za koncesijo – dimnikarska služba”.
21. Rok za oddajo ponudbe je 60 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravilno sestavljene ne bomo obravnavali.
22. Odpiranje ponudb bo v roku 8 dni po
končanem razpisu.
23. Ponudniki bodo o izidu razpisa in
sklenitvi pogodbe obveščeni v roku 5 dni po
odločitvi komisije.
Občina Brda

neprofitne organizacije ali državne institucije.
2. Pri organiziranju in izvajanju javnih
del sodelujejo naročniki javnih del, izvajalci in Republiški zavod za zaposlovanje.
3. Razpis programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 1998 je odprt do
30. 6. 1998, za obdobje od 1. 7. 1998 do
31. 12. 1998 pa bo izveden nov razpis.
4. Prednost pri izbiri bodo imeli programi, ki bodo predstavljali prispevek k lokalnim razvojnim iniciativam in dosedanji uspešni programi.
Navodila za sodelovanje na razpisu:
1. Prijave na razpis se pošiljajo pristojni
Območni enoti Republiškega zavoda za zaposlovanje do vsakega 15. v mesecu; za
programe, ki se pričnejo s 1. 1. 1998 oziroma pomenijo nadaljevanje programov iz leta 1997 pa najkasneje do 30. 11. 1997.
2. Prijava mora vsebovati:
– naziv programa javnega dela,
– predstavitev programa javnega dela,
– navedbo izvajalca javnega dela,
– potrebno število brezposelnih, vključenih v javna dela, zahtevano stopnjo izobrazbe in značilne poklice, posebna znanja
in druge zahteve za vključitev v javno delo,
– oceno možnosti trajnega zaposlovanja,
– čas trajanja javnega dela,
– predviden program usposabljanja,
– predviden začetek javnega dela,
– potrebna sredstav in vire financiranja,
– potrditev programa in virov financiranja.
3. Odobravanje programov javnih del
Odbor za izbor javnih del sprejema program javnih del upoštevaje:
– mnenje Območne enote Republiškega
zavoda za zaposlovanje o primernosti programa javnih del oziroma ciljev, zaradi katerih se izvajajo programi javnih del,
– javni interes, ki ga izrazi naročnik javnega dela,
– zagotovljene vire financiranja,
– sredstva namenjena javnim delom v
proračunu Republike Slovenije za l. 1998,
– kvaliteto programa dopolnilnega usposabljanja udeležencev.
Odbor za izbor javnih del obravnava
prispele prijave enkrat mesečno.
4. Obveznosti partnerjev pri izvajanju
javnih del
Republiški zavod za zaposlovanje zagotavlja:
– izbor brezposelnih oseb za izvajanje
javnega dela,
– denarno pomoč v višini do 80% neto
zajamčenega osebnega dohodka mesečno od
dneva vključitve v javno delo oziroma od
dneva, ko se izteče pravica do denarnega
nadomestila oziroma denarne pomoči, ki jo
je brezposelna oseba že pridobila,
– kritje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– kritje prispevka za zdravstveno zavarovanje,
– kritje stroškov zdravniškega pregleda,
– kritje stroškov dopolnilnega usposabljanja udeležencev s kriteriji priprave delavcev na zaposlitev,
– kritje stroškov prehrane in prevoza na
delo,
– dodatno usposabljanje izvajalcev javnih del.

Ob-4579
Naročnik in izvajalec javnega razpisa:
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana objavlja
javni razpis
za programe javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 1998
Pogoji razpisa
1. Na razpisu lahko sodelujejo kot
naročniki javnih del občine, zveze, društva, ustanove, javni zavodi oziroma druge
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Naročnik javnih del zagotavlja:
– stimulativni del nagrade v višini razlike do 70% plače za enaka dela oziroma
podobna dela v skladu s splošno kolektivno
pogodbo,
– sredstva za izvedbo programa,
– pridobitev potrebnih soglasij za pričetek javnih del,
– izbiro strokovnega izvajalca javnih del.
Izvajalec javnih del zagotavlja:
– uvajanje udeležencev v delo,
– organiziranje dela s polnim delovnim
časom,
– mentorstvo in strokovni nadzor,
– dopolnilno usposabljanje v skladu s
prijavljenim programom,
– varnost pri delu in zaščitna sredstva,
– zavarovanje za primer nesreče pri delu
in poklicne bolezni,
– nezgodno zavarovanje.
Izbrani naročniki in izvajalci programov
javnih del prevzamejo v celoti odgovornost
za kvalitetno izvedbo programov v skladu s
pogodbenimi obveznostmi.
Dodatne informacije in pojasnila dajejo:
Centralna služba Republiškega zavoda za
zaposlovanje, Ljubljana, Glinška ulica 12,
oziroma pristojne Območne enote Republiškega zavoda za zaposlovanje Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota,
Nova Gorica, Novo mesto, Sevnica in Velenje.
Republiški zavod za zaposlovanje

zemljišča se valorizira skladno z indeksom
rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije – pomožna proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak
mesec objavlja Zavod Republike Slovenije
za statistiko na dan sklenitve pogodbe.
3. Rok plačila stavbnega zemljišča in
stroškov urejanja je 15 dni po podpisu pogodbe o oddaji predmetnega zemljišča.
4. Plačilo je treba zavarovati z bančno
garancijo. Instrument zavarovanja je treba
predložiti ob podpisu pogodbe.
5. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavnbega zemljišča je 30 dni po pravnomočni odločitvi komisije za oddajo stavbnega zemljišča.
6. Rok za začetek gradnje je leto, rok za
dokončanje pa tri leta po podpisu pogodb o
oddaji stavbnega zemljišča.
7. Davek na promet nepremičnin plača
uspeli investitor.
8. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč občine Celje, Trg celjskih
knezov 9 – z oznako Za javni razpis – Hudinja.
Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% od izračunane vrednosti glede na investitorjevo ponudbo in mora biti nakazana na
ŽR Sklada stavbnih zemljišč občine Celje
št. 50700-654-112. Neuspelemu ponudniku
bomo le-to vrnili v 8 dneh po končanem
javnem razpisu, uspelemu pa po poračunu
ali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi o
oddaji. Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe, varščina zapade;
– dokazila, ki prinašajo prednost pri izboru, to je višja ponudbena cena za zemljišča, višja vplačana varščina, kvaliteten
program s projektom, ki se najbolj vklaplja
ob vhodu v mesto in zajema celotno oblikovanje po ZN.
9. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala Komisija
za oddajo stavbnih zemljišč pri Skladu
stavbnih zemljišč v 10. dneh po preteku razpisnega roka ter o izboru obvestila vse ponudnike, ki se bodo nanj prijavili.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Skladu stavbnih zemljišč občine Celje, tel. št. 484-822/int. 452.

3. Izklicna cena stavbnega zemljišča iz
1. točke znaša 120,780.759 SIT in je izračunana na dan 31. 7. 1997. V ceni je zajeto:
– odškodnina za pravico uporabe stavbnega zemljišča znaša 7.739,50 SIT za m2,
stavbnega zemljišča, kar znaša skupno
2.579 m2,
– stroški komunalne ureditve stavbnega
zemljišča za m2 koristne površine objekta
pa 39.092,90 SIT, preračunano na m2 stavbnega zemljišča.
V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča, prav tako pa niso zajeti prispevki za
priključitev na naprave individualne komunalne rabe.
4. Cena zemljišča in sorazmerni del
stroškov komunalne ureditve se valorizira v
skladu z indeksom rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih Republike Slovenije – panožna proizvodnja gradbenega materiala, ki ga vsak mesec objavlja Statični
urad RS.
5. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča in plačilu sorazmernega dela stroškov komunalne ureditve je 15
dni po pravnomočnem sklepu komisije za
oddajo stavbnega zemljišča.
6. Rok za plačilo stavbnega zemljišča in
sorazmernega dela stroškov komunalne ureditve je 15 dni po podpisu pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča.
V primeru nespoštovanja navedenih rokov iz 5. in 6. točke razpisa, si Sklad pridržuje pravico do razveljavitve pogodbe in
zemljišče oddati drugemu ponudniku.
7. Rok za pričetek gradnje je 6 mesecev
od dneva podpisa pogodbe o oddaji stavbnega zemljišča, rok za dokončanje pa 12
mesecev od pričetka gradnje.
8. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, z oznako za javni razpis –
Hudinja.
Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% od izklicne cene iz 3. točke in mora
biti nakazana na ŽR Sklada stavbnih zemljišč občine Celje, št. 50700-654-112. Neuspelemu ponudniku bomo le-to vrnili v osmih dneh po pravnomočni odločitvi komisije za oddajo stavbnih zemljišč, uspelemu pa
poračunali pri plačilu cene po pogodbi o
oddaji stavbnega zemljišča.
Če uspeli ponudnik ne sklene pogodbe,
varščine zapade.
9. Dokazila, ki prinašajo prednost pri izboru je višja ponudbena cena za zemljišče,
višja vplačana varščina, kvalitetnejši program projektom, ki se najbolj vklaplja na
vhodu v mesto ipd., krajši rok izgradnje.
10. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija
za oddajo stavbnih zemljišč pri Skladu
stavbnih zemljišč v roku 8 dni po preteku
razpisnega roka ter o izboru obvestila vse
ponudnike, ki se bodo nanj prijavili.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo pri Skladu stavbnih zemljišč občine Celje, tel. 484-822 int. 355.
Sklad stavbnih zemljišč občine Celje
Komisija za oddajo stavbnih
zemljišč občine Celje

Št. 466-6/97
Ob-4476
Sklad stavbnih zemljišč občine Celje objavlja na podlagi 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in skladno s pogoji Zazidalnega načrta stanovanjska cona 12 - 13 Sp. Hudinja (Ur. l. SRS, št.
40/82, 19/85) in projekt RC št. 14/82
javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za
izgradnjo poslovnega objekta
1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče
parc. št. 879 in 883/2 k.o. Sp. Hudinja, površina 1.142 m2.
Po veljavnem prostorsko izvedbenem načrtu je na tem območju predviden dvoetažni
objekt, ki sledi linijam cest. Objekt je na
križišču zlomljen, zato je potrebno oblikovanju izpostavljenega vogala posvetiti posebno pozornost – mogoča je tudi večja višina. V objektu bo pasaža, ki bo omogočila
pešcem dostop na dvoriščno stran objekta
oziroma na parking pred trgovskim centrom.
Gradbena črta in gradbena meja objekta ni
potrebno, da sta identični.
2. Cena stavbnega zemljišča iz 1. točke
je izračunana na dan 31. 8. 1997 in znaša:
– odškodnina za zemljišče 5.496,50 SIT
za m2 funkcionalnega zemljišča,
– stroški komunalne ureditve stavbnega
zemljišča pa:
– priprava 2.692,90 SIT za m2 funkcionalnega zemljišča,
– oprema: 29.001,50 SIT.
V gornji ceni ni zajeta odškodnina za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča (Ur. l. RS, št. 9/90), prav tako niso
zajeti prispevki za priključitev na naprave
individualne komunalne rabe.
Cena zemljišča in sorazmerni del stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega

Št. 466-6/97
Ob-4477
Sklad stavbnih zemljišč občine Celje
objavlja na podlagi 47. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97) in
skladno s pogoji Zazidalnega načrta stanovanjska cona 12 - 13 Sp. Hudinja (Ur. l.
SRS, št. 40/82, 19/85, elab. RC Celje, št.
14/82)
javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za
izgradnjo objektov poslovne servisne,
proizvodne in trgovske dejavnosti
1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče
na parc. št. 874/14, 833/2, 834/3, del 835/2,
835/1, 836/3, del 833/1, del 836/1 in del
836/2, vse k.o. Celje, v približni skupni velikosti 2.500 m2.
2. Na zemljišču iz prve točke razpisa je
predvidena izgradnja objektov obrtne, trgovske, proizvodne in servisne dejavnosti.
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Ob-4580
Prelest, d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana, na
podlagi pooblastil solastnikov objavlja

Celovita ali delna ponudba za:
– izvedbo stalne povezave lokalnega
omrežja v Internet,
– izvedbo zaščite lokalnega omrežja in
Internet komunikacij z zaščitnim sistemom
(požarna pregrada),
– omogočanje interaktivnega dostopa internih uporabnikov v Internet,
– omogočanje izmenjave elektronske pošte med internimi uporabniki in Internetom,
– pripravo in izvajanje dopolnjene varnostne politike,
– upravljanje in nadziranje uporabe Interneta v lokalnem omrežju,
– vzpostavitev servisa WWW na PC
strežniku z multimedijsko predstavitveno
aplikacijo,
– vzpostavitev servisa tečajnih list (prikaz tekoče tečajne liste, arhiv, pošiljanje
tečajnih list prek elektronske pošte),
– povezavo oddaljenih enot Gorenjske
banke z omrežjem na centralni lokaciji.
Ponudniki naj ponudbe pripravijo v obliki pogodbe, ki mora za vsako od ponujenih
točk vsebovati:
– cene v SIT z vključenim prometnim
davkom,
– garancijski rok najmanj 36 mesecev,
– roke za dobavo, instalacijo in zaključek dela,
– način plačila (plačilo po dobavi),
– za zamudo pri rokih plačilo penalov in
zamudnih obresti za eventualne avanse,
– načine zavarovanja avansov in kvalitete opreme in dela.
Obvezne dikcije so razvidne iz teksta
standardne pogodbe, ki je ponudnikom na
voljo v Gorenjski banki, d.d., Kranj.
Ponudbe pošljite v roku 15 dni od objave
na naslov: Gorenjska banka, d.d., Kranj,
Bleiweisova 1, Sektor informacijskih sistemov, 4000 Kranj.
Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za I. fazo Interneta – Ne
odpiraj”.
Merila za izbiro najprimernejšega ponudnika bodo:
– ustreznost tehničnim zahtevam,
– reference in zanesljivost ponudnika,
– podpora in vzdrževanje,
– cena in plačilni pogoji,
– garancija,
– celovitost ponudbe,
– sposobnost za realizacijo tudi II. faze.
Naročnik si pridržuje pravico do delnega nakupa oziroma, da izbora ne opravi. Za
vse informacije in osnutek pogodbe se lahko obrnete na tel. 064/28-40, Sektor informacijskih sistemov, Žare Lozar.
Gorenjska banka, d.d., Kranj

Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta obstoječi delničarji LB Banke
Zasavje, d.d., Trbovlje, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Ponudba za prodajo velja do 12. 11. 1997, to je
30 dni od predložitve ponudbe banki. Po
tem roku bodo delnice pod enakimi pogoji
ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira LB Banka Zasavje, d.d.,
Trbovlje, Trg revolucije 25c, Trbovlje.
LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

javno dražbo
1. za prodajo 1831/10 000 poslovnih prostorov v stavbi na Smoletovi 18, Ljubljana,
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani, v vl. št. E 24 k.o. Bežigrad,
vpisanih pod B/2 skladiščni in delovniški
prostori v I. kleti v izmeri 123,03 m2, pod
B/3 prostori za pisarniško dejavnost v pritličju v izmeri 184,27 m2 in pod B/4 lokal v
pritličju v izmeri 10,35 m2 s pripadajočim
delom skupnih delov in naprav stavbe in
funkcionalnega zemljišča.
Lastninska pravica na prodajalce še ni
vknjižena.
Prostori se prodajajo kot celota.
Prostori, ki so predmet prodaje, so oddani v najem. Najemnik ima predkupno pravico.
Izklicna cena za 1831/10 000 poslovnih
prostorov je tolarska protivrednost 89.083
DEM po prodajnem tečaju Nove LB, d.d.,
na dan plačila.
Pogoji:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pooblaščenci za pravne
osebe morajo pred začetkom javne dražbe
komisji predložiti izpisek iz registra in pooblastilo. Fizične osebe morajo predložiti potrdilo o državljanstvu RS.
2. Varščino v višini 10% od izklicne cene po prodajnem tečaju Nove LB, d.d., na
dan objave razpisa morajo dražitelji vplačati do dneva dražbe na ŽR 50102-601-3114
Agencija Ljubljana, s pripisom: za javno
dražbo. Uspelemu dražitelju se bo varščina
vračunala v kupnino, drugim pa brez obresti
vrnila v 3 dneh po dražbi. Dokazilo o vplačani varščini morajo dražitelji predložiti
dražbeni komisiji na dan dražbe.
3. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom mora biti sklenjena v 8 dneh po končani javni dražbi, v nasprotnem primeru bo
prodajalec varščino zadržal, nepremičnino
pa prodal drugemu kupcu.
Kupec mora kupnino plačati v 8 dneh po
podpisu pogodbe na žiro račun prodajalca.
Kupnina se plača v tolarski protivrednosti
po prodajnem tečaju Nove LB, d.d., na dan
plačila.
Rok za plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne plača
kupnine v pogodbenem roku, se pogodba
šteje za razdrto.
4. Davek na promet nepremičnin, stroške overovitve pogodbe ter stroške vpisa v
zemljiško knjigo plača kupec.
5. Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno.
Javna dražba bo dne 10. 11. 1997 ob 9.
uri v prostorih Prelest, d.o.o., Dunajska 7,
Ljubljana, II. nadstropje, soba 218.
Za podrobnejše informacije in dogovor
o ogledu pokličite tel. 061/13-18-310.
Prelest, d.o.o., Ljubljana
Ob-4582
Gorenjska banka, d.d., Kranj, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za realizacijo I. faze
uporabe Interneta

Ob-4488
LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, v skladu s statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic LB Banke Zasavje,
d.d., Trbovlje, ki jo je banki posredoval delničar TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, Hrastnik.
Predmet prodaje je 481 navadnih delnic
LB Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, po ceni
36.006,80 SIT za eno delnico. Delnice se
prodajajo samo v celotnem paketu. Rok plačila takoj.

Št. 450
Ob-4493
Ljubljanska banka – Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec, v skladu s statutom objavlja
ponudbo
za odkup rednih delnic LB Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec in sicer:
– 200 rednih delnic, ki glasijo na ime
AGORA, d.o.o., Glavni trg 44, Slovenj Gradec.
Vrednost ene delnice znaša 35.000 SIT.
Delnice se prodajajo v paketu, prodajna
cena paketa po tej ponudbi znaša 7,000.000
SIT.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji LB – Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, ki v roku 15 dni s
pismenim sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponudbo.
Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.
Ljubljanska banka, Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec
Ob-4498
Tehnoservis d.o.o., servis, trgovina, proizvodnja, Suha 23, Škofja Loka, preklicuje
zavarovalno polico št. AVO TILIA 355013
(zavarovalnica Tilia) na ime podjetja, veljavno od 8. 5. 1996 do 8. 5. 1997 za osebni
avto IMV R4 GTL, limuzina, KR 13-00G.
Št. 039-5/95
Ob-4507
Upravna enota Ajdovščina, oddelek za
občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve, Ajdovščina, preklicuje štampiljko z vsebino: Republika Slovenija – Upravna enota Ajdovščina, št. 13, okrogle oblike,
premera ∅ 20 mm, nabavljen po spisu št.
039-5/95 dne 4. 1. 1995.
Ob-4485
Assistance Coris Ljubljana, Celovška
206, Ljubljana preklicuje navedene police
zdravstvenega zavarovanja Coris: št. polic:
2301, 2475, 4283, 5012, 8730, 9431, 9435,
9436, 9438, 25645, 31635, 31636, 31657,
31658, 31659, 31660. Skupno 16 polic.
Ob-4486
Adriatic zavarovalna družba, d.d., PE
Koper, preklicuje dokumente stroge evidence: ponudba AA-PON-01 št. 131030,
polica 1-AO št. 39631, polica 6-MOT od
št. 551 do št. 607; od št. 2951 do št. 2976,
zelene karte od št. 75554 do št. 75560, od
št. 102051 do št. 102059, od št. 302851 do
št. 302860, od št. 302883 do št. 302889, od
št. 94035 do št. 94037, polica AA-PT št.
9802 in 9807.
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Št. 57-69/97
Ob-4487
Planum d.o.o., Partizanska c. 3–5/II,
Maribor, preklicuje štampiljko z vsebino:
Planum podjetje za gradbeni in geotehnični inženiring d.o.o., Partizanska cesta 3–5,
2000 Maribor. Štampiljka je pravokotne
oblike.

Černe Dragica, Zabreznica 59, Žirovnica 64274, potni list št. AA 662107, izdala
UE Jesenice. g-65073

Jeras Gregor, Arto 11A, Studenec, potni
list št. BA 572854, izdalo Veleposlaništvo
RS Pariz. p-65011

Črtalič Martin, Stranska pot I/1B, Grosuplje, potni list št. AA 431414, izdala UE
Grosuplje. s-65086

Jurjevec Edvard, Trg Prešernove brigade 7, Kranj, potni list št. AA 648192, izdala
UE Kranj. s-65300

Dolinšek Janez, Murnova 2, Mengeš,
potni list št. AA 492061, izdala UE Domžale. s-65051

Jurše Rok, Opekarna 4, Trbovlje, potni
list št. BA 515588, izdala UE Trbovlje.
g-65210

Drevenšek Brigita, Žetale 108, Podlehnik, potni list št. AA 988757, izdala UE
Ptuj. g-65207

Kalman Abraham, Hodoš 15, Hodoš, potni list št. AA 212723, izdala UE Murska
Sobota. p-65195

Ferk Milan, Zg. Gradišče 26, Zgornja
Velka, potni list št. AA 498129, izdala UE
Pesnica. m-1990

Kastelec Matjaž, Trubarjeva 12, Grosuplje, potni list št. AA 551773, izdalo Veleposlaništvo Pariz. s-65163

Filipčič Sebastjan, Žanova 4, Kranj, potni list št. BA 067994, izdala UE Kranj.
s-65108

Klemenčič Ana, Dvorjane 86, Spodnji
Duplek, potni list št. BA 90340, izdala UE
Maribor. p-65028

Funa Igor, Vojke Šmuc 18, Koper, potni
list št. BA 48645. s-65094

Klemenčič Marko, Dvorjane 86, Spodnji
Duplek, potni list št. BA 250, izdala UEMaribor. p-65029

RO & CO, Pšata 76, Dol pri Ljubljani,
preklicuje zavarovalno polico št. AO
0443922, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-65360
SCT d.d. Igmat d.o.o, Slovenčeva 22,
Ljubljana, preklicuje začasno delovno dovoljenje št. 0424466164 na ime Adanalić
Lutvo, izdano 6. 10. 1997, veljavnost od
11. 10. 1997 do 10. 10. 1998. s-65358
SCT d.d. SCT AFRO d.o.o, Slovenska
56, Ljubljana, preklicuje začasno delovno
dovoljenje na ime Lekovac Zvonko, št.
0424465592, izdano leta 9. 10. 1997 za obdobje od 15. 10. 1997 do 14. 10. 1998.
s-65357
Vovžik Lili, Jedinščica 52, Novo mesto,
preklicuje priglasitveni list št. 038/1991-96.
g-65250
Žnidaršič Jože, Vrečarjeva 17, Škofljica, preklicuje original priglasitveni list
opr. št. 28-2179/95 z dne 1. 12. 1995.
s-65281

Izgubljene listine
preklicujejo

Furlan Nataša, Kantetova 70, Ljubljana,
potni list št. AA 275946. s-65087
Gombač Andrej, Na Otoku 1, Celje, potni list št. AA 183692, izdala UE Celje.
g-65057
Gombač Justina, Na Otoku 1, Celje, potni
list št. AA 150763, izdala UE Celje. g-65053
Gorjup Ivan, Srebrničeva 26 Deskle, Anhovo, potni list št. BA 623503, izdala UE
Nova Gorica. g-65168
Gorjup Milena, Srebrničeva 26 Deskle,
Anhovo, potni list št. AA 983440, izdala UE
Nova Gorica. g-65169
Grubelnik Janez, Ribnica na Pohorju 14B,
Ribnica na Pohorju, potni list št. BA0675307,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-651168
Horvat Breda, Vrhovci cesta XIX/5,
Ljubljana, potni list št. AA 463392. s-65005

Potne listine
Ažman Anita, Ulica Toma Zupana 27,
Naklo, potni list št. BA 693337, izdala UE
Kranj. s-65234
Bračko Mojmir, Kozjak nad Pesnico 21/
b, Zgornja Kungota, potni list št. BA
607928, izdala UE Pesnica. m-2051
Bulovec Branko, Zabreznica 59, Žirovnica 64274, potni list št. AA 662496, izdala
UE Jesenice. g-65072
Bulovec Miha, Zabreznica 59, Žirovnica
64274, potni list št. BA 534907, izdala UE
Jesenice. g-65071
Bulovec Tina, Zabreznica 59, Žirovnica
64274, potni list št. BA 534908, izdala UE
Jesenice. g-65070
Ćumurdžić Zdravko, Polje št. 1, Zagorje
ob Savi, potni list št. AA 952632, izdala UE
Zagorje ob Savi. p-65205
Čauko Peter, Grušova 29, Pernica, SOP
AG 2252, izdala UE Maribor. p-65062
Čauko Sonja, Grušova 29, Pernica, SOP
št. 33207, izdala UE Maribor. p-65050

Horvat Jožefa, Norički vrh 7, Gornja
Radgona, potni list št. AA 130077, izdala
UE Gornja Radgona. p-65187
Horvat Stjepan, Norički vrh 7, Gornja
Radgona, potni list št. AA 130080, izdala
UE Gornja Radgona. p-65186
Hočevar Janez, Iztokova 12 Kromberk,
Nova Gorica, prepustnico AI 91251, UE Nova Gorica. p-65032
Hribar Frančiška, Podvine 57, Zagorje,
potni list št. BA 439612, izdala UE Zagorje.
Ilić Andjelko, Adamičeva 5, Ljubljana, potni list št. AA 715758. p-65066
Ilić Jagoda, Adamičeva 5, Ljubljana, potni list št. AA 215413. s-65067
Ivnik Matjaž, Kovorška cesta 90, Tržič,
potni list št. AA 360766, izdala UE Tržič.
p-65196
Jazbec Ivana, Kidričeva ulica 5, Sežana,
prepustnico VS AI 027585, izdala UE Sežana. p-65202
Jelnikar Boris, Ob Gozdu 2, Maribor,
potni list št. BA 371610, izdala UE Maribor. p-65061

Klemenčič Milan, Dvorjane 86, Spodnji
Duplek, potni list št. AA 610989, izdala UE
Maribor. p-65027
Kocbek Ivanka, Trčova 264, Maribor,
potni list št. AA 808589, izdala UE Maribor. p-65060
Kovačič Tadej, Stara Fužina 183, Bohinjsko jezero, potni list št. BA 475183,
izdala UE Radovljica. g-65208
Kovačič Vilko Rajko, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, potni list št. AA 319083. s-65322
Košmrlj Teja, Laze 26, Dragomer, potni
list št. BA 605460, izdala UE Vrhnika.
s-65218
Kralj Zdravko, Desnjak 43, Ljutomer,
potni list št. BA 409986, izdala UE Ljutomer. p-65193
Kunej Vesna, Brodarjeva 4, Celje, potni
list št. BA 152073, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. g-65297
Lang Franc, Serdica 34A, Murska Sobota, obmejno prepustnico za Avstrijo 23058/
84, izdala UE Murska Sobota. p-65131
Letonja Mladen, Sp. Jablane 44, Cirkovče, potni list št. AA 438450, izdala UE Ptuj.
g-65284
Levičnik Uroš, Brilejeva 21, Ljubljana,
potni list št. BA 411826. s-65373
Lisjak Igor, Ulica Vala Bratina 4, Maribor, potni list št. BA 40105. p-65183
Litrop Robert, Partizanska 18, Turnišče,
potni list št. BA 610364, izdala UE Lendava. p-65033
Lončarič Jože, Vulmat 47a, Ožbalt, potni list št. AA 0752925, izdala UE Radlje ob
Dravi. p-65198
Matekovič Romana, Ulica Ilke Vaštetove 14, Novo mesto, potni list št. AA 833362,
izdala UE Novo mesto. g-65167
Meden Blanka, Kavčičeva 10, Ljubljana, potni list št. AA 977904. s-65365
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Meško Mitja, Hajndl 17, Velika Nedelja,
potni list št. BA 435001, izdala UE Ormož.
g-65366
Mihalič Klemenčič Alenka, Mladinska
20, Maribor, potni list št. AA 282739, izdala UE maribor. p-65065

Stevanović Biserka, Rusjanov trg 4,
Ljubljana, potni list št. AA 599481. s-65178

Adlešič Rajko, Vinji vrh 10, Semič, zavarovalno polico AO 469227, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-65348

Mislovič Elizabeta, Počitniško naselje 3,
Lovrenc na Pohorju, potni list št. BA
186236, izdala UE Ruše. m-2015
Moršič Mojca, Kruplivnik 19, Grad, potni list št. AA 964100, izdala UE Murska
Sobota. p-65034
Nevzat Bislimi, Ruška cesta 77, Maribor, potni list št. BA 536043, izdala UE
Maribor. p-65199
Nikolič Marija, Rašiška 16, Ljubljana,
potni list št. AA 978675. s-65214
Nukič Jasmina, Iga Grudna 5, Ljubljana,
potni list št. BA 248273. s-65161
Otoničar Marko, Notranjska 3, Cerknica, potni list št. AA 572552, izdala UE Cerknica. s-65275
Oštir Daša, Sončna pot 18, Velenje, potni list št. BA 442202, izdala UE Velenje.
p-65139
Peternel Vanja, XXX. Divizije 2, Portorož, potni list št. AA 505282, izdala UE
Piran. g-65209
Plesničar Dušan, Kidričeva 25, Nova Gorica, preklic potnega lista št. AA 783905,
objavljenega v UL 52/97. g-65006
Pongračič Aleksander, Prišlin 97, Rogaška Slatina, potni list št. BA 544702, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-65049
Potočnik Matjaž, Rimska ploščad 18,
Ptuj, potni list št. BA 440520, izdalo Veleposlaništvo RS v Bernu. p-65139
Pregl Aleš, Kantetova 45, Ljubljana, potni list št. AA 40972. s-65308
Pungartnik Mihaela, Šercerjeva 18, Velenje, potni list št. BA 236589, izdala UE
Velenje. p-65030
Pur Robert, Stražišče 4, Ravne na Koroškem, potni list št. AA 495044, izdala UE
Ravne na Koroškem. g-65182
Rusjan Zmagoslav, Ratka Petroviča 56,
Rijeka, potni list št. AA 296286, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-65220
Sebanc Tone, Čilpah 2, Trebelno, potni
list št. BA 072045, izdala UE Trebnje.
s-65230
Seljak Vida, Rožna dolina J. Mihevca 7,
Nova Gorica, prepustnico AI 20690, izdala
UE Nova Gorica. g-65367
Senica Bojan Gros-Port, Ilirska 9, Škofja vas, zavarovalno polico AO 0436742, izdana pri Zavarovalnici Adriatic, d.d. Koper
na ime Senica Bojan. g-65170
Siard Matjaž, Na Gmajni 9, Ljubljana,
potni list št. AA 171568. s-65273
Smrekar Dušan, Srednja vas pri Šenčurju, Šenčur, potni list št. AA 140950, izdala
UE Kranj. s-65083
Sotlar Tomaž, Breg 47, Žirovnica 64274,
potni list št. AA 573121, izdala UE Jesenice. p-65135

Sušnik Matjaž, Prekmurska 3, Ljubljana,
potni list št. AA 289934. s-65293
Šabjan Matej, Kajuhova 56, Murska Sobota, potni list št. BA 566718, izdala UE
Murska Sobota. p-65165
Šepić Jasmin, Cankarjeva ulica 23, Kamnik, potni list št. BA 124875, izdala UE
Ljubljana. s-65364
Šuvar Danica, Mladinska 2, Maribor,
potni list št. BA 294686. m-1993
Šušmelj Jožef, Prvačina 43, Dornberk,
potni list št. BA 42938, izdala UE Nova
Gorica. g-65285
Tijan Teodor, Radio cesta 15, Domžale,
potni list št. AA 071618, izdalo Veleposlaništvo Washington. s-65290
Tomažin Boštjan, Mestni trg 13, Slovenske Konjice, potni list št. BA 472677, izdala
UE Slovenske Konjice. p-65057
Tomić Sabina, Dražgoška 6, Kranj, potni list št. BA 650213, izdala UE Kranj.
s-65371
Torič Jasmin, Bilečarska 5, Ljubljana,
potni list št. AA 449021. s-65321
Treven Pavel, Rožna 7, Idrija, potni list
št. AA 746014, izdala UE Idrija. p-65035
Trkman Marjan, Kidričeva vas 23, Postojna, potni list št. AA 251283, izdala UE
Postojna. p-65194

Agencija Lori s.p. , Titova 45, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico št. AO
0119009. g-65217
Agencija Lori s.p. , Titova 45, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico št. 1051865.
g-65260
Alič Andrej, Sv. Barbara 12, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
21836, izdala UE Škofja Loka. s-65291
Anderlič Franc, Zbure 47, Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 5157, izdala UE Novo mesto.
s-65256
Andročec Andrej, Male Lašče 127, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1975/76 in 1976/
77. s-65084
Arh Aleksander, Kamna Gorica 105,
Kamna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16305. s-65097
Arh Zdravko, Zajčje polje 5, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5882,
izdala UE Kočevje. g-65314
Arko Vesna, Rudnik 12, Kočevje, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole,
izdano leta 1983 na ime Pintarič Vesna.
g-65271
Baier Marko, Kavčičeva 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št, 95576. m-2067

Valič Borut, Lukežiči 39, Renče, prepustnico AI 30550, izdala UE Nova Gorica.
g-65296

Bajuk Jože, Radovica 70, Metlika, diplomo Srednje tehnično kmetijske šole, izdano leta 1986. g-65349

Veber Mateja, Podkoren 38, Kranjska
Gora, potni list št. BA 178685, izdala UE
Jesenice. p-67001

Bakšič Tončka, Cirje 2, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13625. p-65169

Vedenik Peter, Trnovski pristan 6, Ljubljana, potni list št. BA 637118. s-65309
Vraber Vanja, Spodnja Kapla 52, Ožbalt, potni list št. AA 0884446, izdala UE
Radlje ob Dravi. p-65137
Zakšek Amalija, Gregorčičeva 4, Celje,
potni list št. AA 752201, izdala UE Celje.
g-65369

Baltić Dragutin, Borštnikova 5, Maribor,
diplomo Višje ekonomske šole v Bihačuleta
1991. m-2035
Bavcon Vanda, Bratovševa ploščad 5,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Upravno administrativne šole v Kopru, izdano leta
1976. s-65221
Baškin Jožica, Gradnikove 45, Nova Gorica, listino. p-65025

Zalokar Mojca, Grobeljska 12B, Mengeš, potni list št. BA 686100, izdalo Veleposlaništvo RS v Londonu. s-65301

Bedi Stanislav, Ravna 8, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 6147,
izdala UE Maribor. m-1989

Zupančič Irana, Ul. bratov Učakar 66,
Ljubljana, potni list št. BA 616726. s-65092

Belak Zvonko, Kupetinci 9, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7877. p-65158

Žižek Jože, Borova ulica 8, Hrpelje, potni list št. AA 553259, izdala UE Sežana.
p-65129

Druge listine
Abram Maja, Veluščkova 4, Izola, delovno knjižico. g-65342

Bele Vid, Hajnsko 9B, Pristava pri Mest.
zaključno spričevalo Šole za prodajalce Celje. g-65197
Belič Marjan, Uliva Ivana Selana 46,
Brezovica, zavarovalno polico št. 0415649,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-65054
Benedik Igor, Mihovica 28, Šentjernej,
listino. g-65355

Adamič Liliana, Vrhovci IX 7, Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za prodajalce,
izdano leta 1075 na ime Žufič Suhadolc Liliana. s-65336

Berlič Brigita, Ulica Ruške čete 16, Ruše, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor, izdano leta 1993. m-2024

Adamič Marija, Graben 3, Ortnek, vozniško dovoljenje, št. 214. g-65313

Berlot Aljoša, Gradnikova 20, Kanal, listino. g-65280
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Bernjak Stanko, Drvanja 25, Benedikt,
zaključno spričevalo o opravljeni poklicni
šoferski šoli pri Delavski univerzi v Lenartu. g-65012

Bucik Matjaž, Kanalski vrh 18, Kanal,
spričevalo. p-65026

Dimnik Jure, Martina Krpana 71, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1995. s-65180

Bertalanič Ludvik, Št. Kovača 17, Murska Sobota, spričevalo. p-65127
Bezeljak Silvij, Carla Jakoba 8, Idrija,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 1432/70
EGŠC Zdravko Brelih Nova Gorica.
g-65133
Beširević Zdenka, Jakčeva 24, Ljubljana, delovno knjižico. s-65050
Bizovičar Alenka, Šempetrska 42, Kranj,
diplomo, izdana leta 1988. g-65184
Biščak Ivan, Gorenje Brezovo 8, Višnja
Gora, zaključno spričevalo za poklic voznika motornih vozil, izdano leta 1978 pod št.
IV/2267. s-65257
Božič Helena, Gornji Rudnik i/2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
186507, S 262895, izdala UE Ljubljana.
s-65102
Božič Roman, Trbonje 24, Dravograd,
zaključno spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 1997.
m-2055
Bogdanić Damjan, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 931417, reg. št. 176066 in inštruktorsko dovoljenje kat. DB, št. SB 7410. s-65175
Bohinec Borut, Teharska 51, Celje, spričevalo 3. letnika, izdano leta 1989. p-65013
Borota Ljiljana, Reboljeva 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
887081, reg. št. 127586. s-65166
Braniselj Aleš, Dolenje Jezero 1/c, Cerknica, zavarovalno polico št. AO 0452692.
g-65132
Bratkovič Marjana, Borštnikova 49, Maribor, obrtno dovoljenje št. 04685/0002/
0074/1995. m-2005

Bunjevac Helena, Ulica Tuga Vidmarja
6, Kranj, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Šolskega centra za blagovni promet v Ljubljani, izdano leta 1982. s-65223
Car Denis, Seidlova cesta 58, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35979, izdala UE Novo mesto. g-65264
Centa Borut, Pot v Jele 10, Borovnica,
delovno knjižico. s-65069
Cerjak Štefan, Štefanova 12, Ljubljana,
spričevalo OŠ Prežihov Voranc. s-65173
Cerjak Urban, Štefanova 12, Ljubljana,
spričevalo OŠ Prežihov Voranc. s-65174
Ciglak Stojan, Pečica 50, Šmarje pri Jelšah, list Urarstvo Terglavčnik št. 6519 Celje. m-1992
Cvetek Robert, Srednja vas 97, Srednja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
16768. g-65345
Čampa Franc, Koblarji 87, Stara cerkev,
zaključno spričevalo Poklicne tehnične šole,
izdano leta 1971. g-65028
Čede Dušan, Črneče 77, Dravograd, zaključno spričevalo Trgovske šole. p-65125
Čegrad Andreja, Murska Sobota, zavarovalno polico. p-65012
Čeligoj Tanja, Pret. 7, Postojna, spričevalo. p-65178
Černivnik Strmčnik Silvija, Bukovsja vas
52, Šentjanž, spričevalo 1. in 2. letnika Šole
za prodajalce in 1. letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdana leta 1975/76 in 1973.
g-65185
Česen Katarina, Velesovo 85, Cerklje,
vozovnico Alpetour št. 470864. g-65140
Čokl Andreja, Log pri Mlinšah 9, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10631,
izdala UE Zagorje ob Savi. p-65172

Bratuž Mitja, Gregorčičeva 15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-65024

Čoklc Franc, Bukovje v Babni gori 10,
Sveti Štefan, zaključno spričevalo št. 3540
ŠCBK Celje. g-65244

Breznik Ivan, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil, izdano leta 1974. s-65337

Črnčec Roman, Sp. Gasteraj 61, Jurovski dol, zaključno spričevalo Gradbene šolev Mariboru, izdano leta 1976. m-2061

Breznik Ivan, Kunaverjeva 7, Ljubljana,
zaključno spričevalo Centra strokovnih šolavtomehanik, izdano leta 1970. s-65338

Črtalič Martin, Stranska pot I/1B, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 6258, izdala UE Grosuplje. s-65085

Briški Liljana, Slekovčeva 5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30839.
g-65022

Danilov Ivo, Cesta Revolucije 11, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 1101851.
g-65130
Debeljak Drago, Srednja vas 132, Šenčur, zavarovalno polico št. 431321, izdalaZavarovalnica Adriatic. g-64017

Brumec Damijan, Majcigerjeva 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10956, izdala UE Maribor. m-2039
Brvar Dušan, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 121996,
S 483346, izdala UE Ljubljana.
Brvar Marija, Preglov trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 126426,
S 611456, izdala UE Ljubljana. s-65100
Bršec Darko, Oražnova 20, Kostanjevica na Krki, zaključno spričevalo Poklicne
šole za voznike Ježica, izdano leta 1972.
g-6533

Dekleva Boštjan, St. vas 14A, Postojna,
delovno knjižico. p-65190
Dekleva Elka, Zagon 12A, Postojna, listino. p-65173
Derlić Mujaga, Borova vas 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 24618.
m-2069
Dimec Boštjan, Poštna pot 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 33686.
p-65185

Ditmajer Olga, Smolnik 12, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1940.
m-2060
Dobrič Bojana, Vinarska cesta 3, Maribor, indeks št. I - OA/210 Srednje družboslovne šole v Mariboru, izdano leta 1987/
88. m-2013
Dokl Stanislav, Primorska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 678.
m-2054
Doler Tatjana, Vojkova 1, Celje, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Trgovske šole. g-65128
Dolinšek Janez, Murnova 2, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19896,
izdala UE Domžale. s-65052
Dolinščak Marjan, Razkrižje, vozniško
dovoljenje. p-65053
Dovnik Boris, Slomškova 7/A, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 9353. p-65164
Draškovič Anton, Nazorjeva 2, Kranj,
kupon obveznega zavarovanja št. AO
0510145, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-65186
Drevenšek Ciril, Sp. Hajdina 22e, Hajdina, listino. g-65278
Dužič Robert, Betnavska 131, Maribor,
delovno knjižico št. 16969. m-2025
Durakovič Osman, Rozmanova 5, Piran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 6668, izdala
UE Piran. g-65152
Dušanič Danko, Stantetova 3, Velenje,
spričevalo o opravljenem programu strojništva pri CSŠ, Velenje. g-65034
Eržen Franc, Pot v Bitnje 71, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 85417,
reg. št. 2721, izdala UE Kranj. s-65091
Erjavec Jože, Kitni vrh 14, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11123,
izdala UE Grosuplje. s-65101
Ervinek Majda, Lipa 16 A, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, št. 27978. p-65123
Fekonja Martin, Trnje 52, Lendava, vozniško dovoljenje, št. 0442948. p-65175
Ferant Nataša, Ulica Florjana Pohlina 2,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
791643. p-65166
Ferko Igor, Podvozna 11/A, Portorož,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 2M-16/
1970 Poklicne kovinarske šole, Izola z italijanskim učnim jezikom. g-65255
Fijavž Marko, Križevec 62, Stranice,
spričevalo o zaključnem izpitu avtoelektričar. g-65015
Filipčič Sebastjan, Žanova 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194867,
reg. št. 48928, izdala UE Kranj. s-65107
Filipčič Zvonko, Paričjak 4, Radenci, zavarovalno polico št. AO 0454526. g-65144
Flurim Hasaj, Ptujska 208, Maribor, spričevalo 1. letnika ŽD Maribor. m-2038

Št. 65 – 24. X. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5227

Fras Jožef, Metava 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 22915.
m-1980
Frelih Jurij, Begunjska 9, Kranj, zavarovalno polico št. 48409, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-65320
Frelih Jurij, Begunjska cesta 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S 805392. g-65323
Fricelj Janek, Kropa 6, Gornji Grad, zavarovalno polico št. 156702. p-65063
Fugger Anja, Ulica Pohorskega bataljona 211, Ljubljana, maturitetno spričevaloGimnazije Moste, izdano leta 1995. s-65215
Furdi Ivica, Gradišnikova 12, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11791,
izdala UE Vrhnika. s-65076
Gaber Joško, Puštal 75B, Škofja Loka,
spričevalo št. 19/88 Srednje kovin. in cestnopr. šole, Škofja Loka. g-65315
Galun Marjan, Kungota 18, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
152468, izdala UE Ptuj. m-2046
Genorio Boštjan, Stična 48b, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, št. 15318, izdala UE Grosuplje. s-65222
Germek Danijel, Liminjanska 85, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9626,
izdala UE Piran. g-65151
Geček Anastazija, Celjska cesta 63, Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika Stekloslikarske šole. g-65237
Glavač Darja, Proseniško 39b, Šentjur,
indeks št. 81446586 EPF Maribor. m-2052
Golob Janez, Poljšica pri Gorjah 23, Zg.
Gorje, spričevalo 1. in 3. letnika Gradbene
tehniške šole, izdano leta 1977/78, 1979/80.
s-65179
Golubov Suzana, Povšetova 104, Ljubljana, delovno knjižico. s-65205
Gombač Ingrid, Matavun 3a, Divača,
spričevalo Srednje šole za kemijo, metalurgijo in papirništvo, Tehniška kemijska šola,
izdano leta 1982 na ime Prunk Ingrid.
g-65331
Gorenc Kristjan, Zg. Obrež 29a, Artiče,
spričevalo Srednje kovinarske in elektro šole Krško, izdano leta 1993. g-65116
Gorišek Zdenko, Čopova 3, Žalec, vozniško dovoljenje kat. BCFGH, št. S 319033,
izdala UE Žalec. p-65016
Gorjan Bogdan, Šempetrska 44, Kranj,
zavarovalno polico št. 0445878, PR 03.
g-65268
Gorjanc Velimir, Fabianijeva 25, Ljubljana, indeks Fakultete za organizacijo in
managementa, Kranj št. 39272. g-65189
Grašič Andrej, Cesta na Rupo 18, Kranj,
vozno karto. g-65125
Gregorc Darko, Ulica Karla Glaserja 2,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta 1990. m-2016
Grintal Ludvik, Vrhpolje 7a, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1163469, reg. št. 31985, izdala UE Domžale. s-65361
Grmič David, Razlagova 2, Celje, zaključno spričevalo OŠ Cvetko Golar.
s-65039

Groznik Simon, Mala Kostrevnica 1,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole, izdano leta 1992/93.
s-65316

Hribar Uroš, Iga vas 11, Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-65019

Grubič Milena, Zlato Polje 3D, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
359274, reg. št 33642, izdala UE Kranj.
g-65011

Hrvatin Rober, Harije 43, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu za šolsko
leto 1982/83. g-65024
Humar Božidar, Orehovlje 28C, Miren,
vozniško dovoljenje. p-65055

Gumpot Janja, Smetanova 84, Maribor,
zaključno spričevalo Gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1992. m-2027

Iglič Janez, Gabrška gora 3, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5321, izdala UE Škofja Loka. s-65200

Habjan Miha, Melikova 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065303, reg. št. 210091. s-65227

Ilešič Karin, OF 40, Maribor, zaključno
spričevalo OŠ Borcev za severno mejo Maribor, izdano leta 1989. m-2003

Habjanič Andrej, Bohova 6, Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske, strojne metalurške šole Maribor, izdano leta 1989. m-2028

Ilić Nada, Ulica 10. oktobra 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83965.
m-2047

Hadžić Šemso, Vožarski pot 10, Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne šole za
voznike motornih vozil št. 4/860. s-65201
Hafner Valerija, Lom 3, Tržič, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in zaključno spričevalo
Trgovske šole, izdano na ime Žunko Valerija. g-65153
Hauc Majda, Dogoška 164, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Martin Konšak, Maribor, izdano leta 1978. m-1994
Heberle Tomislav, Ločnikarjeva 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 514091, reg. št. 125366. s-65368
Hegić Bajro, Linhartova 35, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje gradbene in
ekonomske šole. s-65109
Herman Marko, Novi dom 9a, Trbovlje,
indeks št. 81446861 EPF Maribor. m-1986
Heryinek Sabina, Korčetova 12, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Janko Padežnik Maribor, izdano leta 1986. m-2018
Hižak Irena, Škalce 3, Slovenske Konjice, spričevalo in obvestilo o uspehu.
p-65051
Hodžić Velid, Vrhpolje 12, Sanski most,
diplomo, izdala Srednja gradbena šola v
Ljubljani smer strojna gradbena mehanizacija leta 1983. s-65274
Hodošček Vojko, Zenkovci 55, Bodonci, vozniško dovoljenje, št. 31911. p-65201
Holc Stanislav, Zagorci 61, Juršinci, zaključno spričevalo Srednje strojne kmetijske šole Maribor št. 1206/31. 5. 1976.
m-2030
Horvat Suzana, Goriška 2, Celje, obrtno
dovoljenje št. 022112/1885/0013/1995.
g-65334

Ilič Katarina, CKS 17, Litija, spričevalo
3. letnika Upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1996/97. s-65212
Irman Franka, Petrovče 106A, Petrovče,
zavarovalno polico št. 334429, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-65261
Iršič Aleš, Hranova 25, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1993. m-1979
Iskra Janko, Žabiče 29, Ilirska Bistrica,
diplomo SR Program kovinarstvo-strojništvo SKPŠ Koper. g-65025
Iskra Tomaž, Tavčarjeva 8, Jesenice,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole, izdano
leta 1990/91. g-65239
Ivankovič Suzana, Rozmanova 61, Piran, vozniško dovoljenje kat. B, št. 6667,
izdala UE Piran. g-65279
Ivančič Igor, Gabrovica 6, Črni Kal, vozniško dovoljenje, št. 25926. g-65344
Izgoršek Matjaž, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11144. p-65023
Jahič Edvin, Kardeljeva 57, Maribor, priglasitveni list 064-0318/94. m-2044
Jakolin Matjaž, Glavarjeva 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1043115, reg. št. 207487. s-65112
Jalovec Jože, Čretež 9, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 12763. p-65058
Jamnik Barbara, Celovška 143, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611731, reg. št. 171908. s-65164
Janičič Rene, Erjavčeva 20, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Ljudske univerze v
Mariboru, izdano leta 1993/94. m-2017

Horvat Suzana, Goriška 2, Celje, priglasitveni list št. 03/-1094/94 5874708. g-65340

Japelj Anton, Srednjevaška 104, Lavrica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za strojništvo, izdano leta 1978.
s-65277

Hozjan Štefan, Hotiza 110, Lendava,
vozniško dovoljenje kat. BCEFGH, št. 7186,
izdala UE Lendava. p-65133

Jauk Mateja, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole,
izdano leta 1992/93. s-65303

Houbar Boštjan, Prvomajska 12, Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11281, izdala UE Lendava. p-65010

Jazbec Bojan, Komen 134D, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11342,
izdala UE Sežana. g-65156

Hočevar Gregor, Gorazdova 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096614, reg. št. 183982. s-65282

Jerala Novka, Golnik 135, Golnik, vozovnico Alpetour št. 418025, izdana na ime
Dejan Jerala. g-65121
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Jereb Nada, Blejska Dobrava 144, Blejska Dobrava, spričevalo OŠ Dol pri Ljubljani, izdano leta 1979 na ime Gabrovšek Nada. g-65150

Kocjan Vesna, Štantetova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99651,
izdala UE Maribor. m-2023

Kozole Polonca, Glogov brod 12, Brežice, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
s-65031

Jesenek Darko, Kajuhova 10, Celje, vozniško dovoljenje, št. 41343. p-65210
Jevšnik Vladislav, Ob Žici 1, Ljubljana,
indeks Fakultete za elektrotehniko. s-65213
Jolič Darko, Zariška 23, Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje šole Iskra, izdano leta
1990/91. g-65141
Jovič Slaviša, Lipica 11, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 11181. g-65159
Jošt Danijel, Trobni dol 1, Šentrupert,
spričevalo o končani OŠ, šolsko leto 1966/
67. g-65350
Jus Tanja, Mlinska 18, Maribor, delovno
knjižico št. 9697. m-2000
Kadić Meho, Steletova 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 247006,
reg. št. 127107. s-65292
Kajtazovič Nenad, Westrova 38, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20067. g-65190
Kalan Nataša, Ljubljanska 33, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu SEUAŠ
Kranj, izdano leta 1993. g-65043
Kanovnik Zofka, Celjska 70, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9057. g-65120
Kavka Irena, Goričica pri Ihanu 40,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26447, izdala UE Domžale. s-65228
Kavčič Tina, M. Žablje 17, Dobravlje,
vozniško dovoljenje. g-65129

Kodarin N., Izola, vozniško dovoljenje.
p-65018
Kološa Milan, Ocinje 6, Rogašovci, delovno knjižico št. 41344. p-65128
Komatar Klavdija, Vaše 14 e, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja kemijska šola v Ljubljani leta 1991.
s-65049
Komel Monika, Ulica Staneta Bokala 6,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1101421. g-65148
Komna Robert, Pesnica pri Mariboru 17,
Pesnica, zaključno spričevalo OŠ Jakobski
Dol, izdano leta 1986. m-2042
Kop Izidor, Črešnjevec ob Dravi 9a, Selnica ob Dravi, diplomo Srednje kovinarske
strojne in metalurške šole, izdana leta 1989.
g-65155
Kopriva Samo, Zalog 18, Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 689. s-65096
Koren Anton, Bukovec 25, Zgornja Polskava, spričevalo za poklicnega voznika, izdano leta 1974. m-2011
Korenjak Anton, Dežno 5b, Podlehnik,
zaključno spričevalo Kovinarske šole Ptuj,
izdano leta 1980/81. m-2007
Korenjak Martin, Smrekarjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 8807. g-65198
Korent Stane, Streliška 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih šol,
izdana leta 1984/85, 1985/86. s-65219

Kene Franc, Globoko 10c, Globoko, spričevalo o zaključnem izpitu , izdalo Učiteljišče v Celju pod št. 41 leta 1967. g-65136

Korpes Rudolf, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za voznike motornih vozil, izdano leta
1967. s-65270

Kenjar Sadika, Partizanska 49, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94071.
m-1981

Kos Andreas, Koširjeva 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
973230, reg. št. 108655. s-65375

Keršmanc Metod, Ljubljanska 32, Vrhnika, spričevalo OŠ Log Dragomer. s-65115
Keserović Branko, Papirniški trg 18B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893061, reg. št. 168077. s-65074

Kos Slavko, Zagrad 21, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 8461. p-65021

Kete Andi, Cesta IV. Prekomorske 36,
Ajdovščina, diplomo Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani, izdana leta 1986.
s-65286

Kovačič Miha, Zaklanec 43, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999635,
reg. št. 209620. s-65302

Kirn Milena, Rakitna 30, Preserje, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole,
izdano leta 1976 na ime Kržič Milena.
s-65229
Kirn Pavel, Jakčeva 2, Ljubljana, invalidsko mesečno vozovnico št. 286. s-65362
Kobe Anton, Pristava 11, Novo mesto,
spričevalo za voznike motornih vozil, izdano leta 1971. g-65042
Koblar Suzana, Vavta vas 11, Straža, priglasitveni list št. 5580178 038/1593-75.
g-65149
Kocjan Miran, Štantetova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82950.
m-1998

Kostevšek Aleš, Geršakova 45, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Ljudske univerze
Maribor, izdano leta 1993. m-1983

Kovačič Rajko, Ulica Angelce Ocepkove 15, Ljubljana, delovno knjižico. s-65339
Kozjak Danica, Zg. Kapla 4, Kapla, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole v Mariboru, izdano leta 1992, 1993.
m-2066
Kozjan Albin, Slivniško Pohorje 24, Hoče, spričevalo 1. letnika Ind. kov. šole
Maribor, izdano leta 1977/78. m-2009
Kozjek Tomaž, Podreča 1, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 42311.
g-65183
Kozlovič Pavla, Ulica Žanke Erjavec 6,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu Pedagoške akademije v Ljubljani, izdano leta 1988. s-65008

Košir Aleš, Trstenik 50, Golnik, vozniško dovoljenje, št. S 1027181, reg. št.
39504. p-65204
Košir-Kropivšek Anica, Cesta na Grič 5,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6211, izdala UE Vrhnika. s-65231
Kržan Stanko, Šolska 6, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12052.
g-64016
Krabot Zdravko, Sokolska 44, Maribor,
zaključno spričevalo Gradbenega šolskegacentra Maribor, izdano leta 1976. m-2002
Krajnc Katel, Majcingerjeva 7, Maribor,
spričevalo za poklicne šoferje, izdano leta
1977 v Mariboru. m-1985
Krajnc Roman, Ljubno 66, Podnart, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole v
Škofji Loki. g-65147
Kralj Bojana, Ločica ob Savinji 2/a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15820. p-65184
Kramberger Darja, Cirknica 4, Šentilj,
spričevalo o končani OŠ leta 1983 Džakovič Hečimovič, Selnica ob Dravi. m-2058
Kravos Bogdan, Skrilje 77, Dobravlje,
spričevalo o zaključnem izpitu v Novi Gorici, izdano leta 1981. g-65124
Krejič Nedeljko, Bratov Vošnjak 3, Celje, delovno knjižico. p-65017
Kreuh Marija, Brda 34, Šmartno pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 7270. g-65327
Križanič Lovro, Brezni vrh 41, Podvelka, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1997. m-2040
Kropec Anton, Pečke 29, Makole, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje lesno kovinske šole Slovenska Bistrica, izdano leta 1977. m-2033
Kropec Anton, Pečke 29, Makole, spričevalo 1. in 2. letnika Kovinske šole Slovenska Bistrica, izdano leta 1975/76.
m-2065
Kuk Andrej, 9. Korpus 21, Piran, vozniško dovoljenje, kat. B, šr. 12035, izdala
UE Piran. g-65254
Kure Ivan, Grm 8A, Gradac, potrdilo o
vplačanih delnicah M Banke št. F-01245.
g-65193
Kuzma Danijel, Dokležovje, vozniško
dovoljenje. p-65132
Kuzmanovski Aljaž, Zvirče 20a, Tržič,
letno vozovnico za relacijo Tržič-Kranj-Tržič. g-65142
Kušar Dušan, Smolnik 12, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5065.
m-2059
Logar Matjaž, Dobja vas 101, Ravne na
Koroškem, diplomo št. 8 leta 1989 SŠ Kovinarske šole Muta. g-65145
Lah Franc, Sodinci 43, Podgorci, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 6335. g-65014
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Lah Ivan, Hotunje 13, Ponikva, spričevalo za voznika motornih vozil št. 6962 Šole Boris Kidrič v Celju, izdano leta 1977.
g-65018

Makarov Mladen, Kovorska 59, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. 645. p-65197

Močnik Jure, Hradeckega 66, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole, izdano leta 1996.
s-65330

Lampret Martin, Lutrje 10B, Ponikva,
spričevalo. p-65124

Malus Damir, Planinska cesta 30, Sevnica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
trgovske šole št. 17/77. s-65299

Lampret Matej, Stražica 21, Frankolovo,
spričevalo. p-65121

Marguč Barbara, Klinetova 8, Maribor,
indeks št. 71070880 Pravne fakultete Maribor. m-2053

Lebar Marko, Gubčeva 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1172652,
reg. št. 38133, izdala UE Kranj. p-65170

Marič Erika, Kroška 14, Murska Sobota,
spričevalo. p-65209

Lesjak Stanislav, Prvomajska 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
859533. s-65165
Leskovar Jožefa, Nazorjev trg 1/B, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9266.
g-65196
Lilič Alen, Podgrajska cesta 3, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001204931, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-65310
Lipnik Iztok, Župančičeva 12, Zgornja
Polskava, spričevalo o zajključnem izipitu
Srednje strojne šole Maribor, izdano leta
1982. m-2026
Lipušček Irena, Mali vrh pri Šmarju 62,
Šmarje Sap, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne frizerske šole, izdano leta 1975 na
ime Tavčar Hann Irena. s-65363
Ličen Danijel, Oljčna pot 51/D, Koper,
spričevalo EGŠC, izdano leta 1967. g-65032
Logar Jakob, Dobja vas 101, Ravne na
Koroškem, spričevalo št. 16 Poklicne kovinarsko metalurške šole, izdano leta 1981/
82. g-65160
Lončarić Zvonko, Ulica Juleta Gabrovška 32, Kranj, delovno knjižico.
s-65328
Lorbek Bojan, Gubčeva 4, Lenart v Slovenskih Goricah, zaključno spričevalo OŠ v
Lenartu, izdano leta 1975. m-2004
Lovrenc Orel, Radegunda 21, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 7984.
g-65272
Lovše Marko, Vilharjeva 1, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole
v Mariboru, izdano leta 1996. m-2022
Lukanc Mojca, Kantetova 24, Ljubljana,
delovno knjižico. s-65063
Lukman Branko, Maistrova 4, Slovenj
Gradec, delovno knjižico. g-65119
Lušina Andreja, Dražgoše 49, Železniki,
kuponsko vozovnico Alpetour za relacijo
Železniki-Škofja Loka, Škofja Loka-Ljubljana. s-65335
Magajna Denis, Ukmarjeva 4, Portorož,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št. 02/13/478/13-88. g-65236
Majdič Bojana, Kisovec, delovno knjižico. p-65189
Makarič Darko, Pot na dobrotin 11, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
47423. p-65167
Makarič Ranko, Pot na Dobrotin 1, Vojnik, listino. p-65177

Markovič Gorazd, Bratov Vošnjak 5, Celje, spričevalo. p-65014
Masten Matej, Slovenska cesta 7, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
FGH, št. 10377, izdala UE Ormož. g-65021
Meglič Dragica, Skorbe 23, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14393.
g-65035
Meh Metod, Pameče 24, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
8770. g-65117
Mesarič Davorin, Vrtna 5, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13245.
g-65137

Muhović Edi, Kraška 21, Ljubljana, dodatno zdravstveno zavarovanje št. LJ
2504442071. s-65287
Murić Silva, Rimska cesta 2, Ljubljana,
zavarovalno polico avtomobilskega zavarovanja št. 426652, izdala Zavarovalnica Tilia. s-65288
Nabergoj Jože, Razdrto 10, Hruševje,
zavarovalno polico št. AO 0437597, izdalaZavarovalnica Adriatic PE Postojna.
g-65249
Nemec Martina, Gradiška 119, Pesnica
pri Mariboru, indeks št. 93408375 Fakultete
za strojništvo Maribor. m-2048
Nikoljan Antonija, Štrekljeva 42, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Janko Glazer
Ruše, izdano leta 1984/85. m-1984
Nose Janez, Veliki Korinj 8, Zagradec,
zaključno spričevalo OŠ. s-65211
Novak Marko, Gorica pri Slivnici, Slivnica, listino. p-65019

Mihelj Gorazd, Pod Sedovnikom 19, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11588, izdala UE Sežana. p-65203

Novak Miha, Trata 83, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 25685.
g-65202

Mikeln Jurij, Petrovče 180, Petrovče, listino. p-65179

Novak Pavel, Mahovnik 9, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10752, izdala UE Kočevje. s-65258

Miklavc David, Dolenja vas 182, Prebold, spričevalo 1. letnika SVKGŠ Celje.
g-65157

Novak Sašo, Jakčeva 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 690278,
reg. št. 196100. s-65111

Miklošič Igor, Lovska 23, Maribor, spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano leta
1997. m-2049

Novak Zoran, Cesta na Ostrožno 136B,
Celje, delovno knjižico. p-65188

Mirko Cvetko, Pršetinci 2, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6546,
izdala UE Ormož. g-65263
Mivšek Urška, Zaplana 209, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12931, izdala UE Vrhnika. s-65118
Mlinarič Janez, Spuhlja 143a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32550.
g-65326
Modec Marjan, Travnik 1, Loški potok,
zaključno spričevalo Poklicne lesne šoleŠkofja Loka, izdano leta 1981. s-65370
Mohar Bojan, Hudi vrh 14, Nova vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
4903, izdala UE Ceknica in inštruktorsko
vozniško dovoljenje št. 4903, kat. AB.
s-65038
Molnar Snežana, Majde Vrhovnikove 6,
Ljubljana, delovno knjižico. s-65077
Moškon Eva, Kovorska 45, Tržič, vozovnico smer Tržič-Radovljica. g-65020
Mošnik Marija, Sr. Bitnje 62, Žabnica,
zavarovalno polico št. 0427660, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-65242
Močnik Gabrijel, Dol. Novaki 37a, Cerkno, spričevalo o zaključnem izpitu ZGŠC
Branko Brelih Nova Gorica št. 481, izdano
leta 1978. g-65203

Noč Remigij, Ob Savi 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 91826, reg.
št. 182378. s-65235
Nukić Jasmina, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, delovno knjižico. s-65098
Ocvirk Jerica, Glavni trg 11, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10676.
p-65208
Ocvirk Mateja, Sveti Lovrenc, Prebold,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, izdano
leta 1995/96. m-2020
Ojsteršek Marija, Prešernova 30, Zagorje, spričevalo Gostinske šole. p-65022
Omerzu Stanislav, Prušnikova 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
353822, reg. št. 138046. s-65048
Ostruh Jože, Obrtna cesta 28, Celje, zaključno spričevalo št. 1709 PKMŠ, Štore.
g-65243
Ošlaj Borut, Na Brežini 13, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0367931, izdala Zavarovalnica Tilia. s-65079
Pažek Franc, Koroška cesta 51, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu št.
A 174 Srednje kovinarske, strojne in metalurške šole Maribor. m-2034
Paurič Igor, Partizanska 7, Lenart v Slovenskih Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6315. m-2068
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Paveo Miran, Gerečja vas 94, Ptuj, zaključno spričevalo. g-65036
Pavlič Goran, Stjenkova 10, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B. g-65010

Podgornik Zoran, Opatje Selo 42, Miren, šolsko spričevalo. g-65325

Pungartnik Stane, Tomšičeva 1, Žalec,
spričevalo o končani OŠ , izdano leta 1969.
g-65192

Pavlovič Boban, Kraljeva 17, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 42698. g-65317
Pene Nataša, Rihpovec 27, Trebnje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem Novo mesto. g-65135
Perenda Zlatko, Javornik 22, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16983. g-65195
Peric Kristina, Brestovica 41, Komen,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole.
g-65324
Peterlin Darko, Tržaška 39, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 9456738, izdala Zavarovalnica Triglav d.d. OE Ljubljana.
s-65158
Peterlin Franko, Mareče 22, Ilirska Bistrica, diplomo. g-65026
Peternel Jožica, Mošnje 22, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22539.
g-65146
Petrak Miroslav, Ulica Bratov Učakar
84, Ljubljana, indeks Fakultete organizacije
in managamenta, št. 39273. g-65188
Pevkovič Stanislava, Velika vas 23, Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6581. p-65182
Piknjač Ludvik, Knifičeva 5, Maribor,
delovno knjižico. m-2014
Pilej Polonca, Tunjiška 2/B, Kamnik, delovno knjižico. g-65127
Pintarič Andreja, Vrablova 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87084,
izdala UE Maribor. m-2019
Pintarič Lara, Orešje 170, Ptuj, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 1995/96. m-2029
Pirih Rok, Štrukljeva 20, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18701.
g-65122
Planinšek Matjaž, Savinjske čete 2, Žalec, zaključno spričevalo in indeks Srednje
tehnične šole v Celju, št. spričevala 29/1991.
s-65206
Planinšek Romana, Doberteva vas, Šempeter v Sav. dolini, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje ekonomske šole v Celju, izdana na ime Čakš Romana. g-65123
Plešec Mihael- Igor, Bizantova cesta 27,
Medvode, delovno knjižico. s-65046
Pleško Miha, Ulica Bratov Učakar 102,
Ljubljana, spričevalo OŠ Valentina Vodnika. s-65224
Plohl Igor, Prušnikova 18, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske in
turistične šole v Mariboru, izdano leta
1988/89, 1989/90. m-2063
Plohl Igor, Prušnikova 18, Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta 1990/91. m-2064
Plut Vinko, Oskoršnica 7, Semič, spričevalo Poklicne kovinarske šole Črnomelj.
g-65266

Pogačnik Andrej, Žlebe 4A, Medvode,
zaključno spričevalo Srednje šole za elektroniko in naravoslovje, Ljubljana Šentvid,
izdano leta 1991. s-65040
Pogačnik Terezija, Planina pod Golico
57/B, Jesenice, zavarovalno polico avtomobilskega zavarovanja Zavarovalnice Adriatic d.d. št. 0450122. g-65269
Poje Marjan, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
102496, reg. št. 114067. s-65359
Polanec Miran, Titova 6, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. 1913. g-65246
Polančec Irena, Župančičeva 37, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807436, reg. št. 37631, izdala UE Kranj.
s-65295
Poljšak Samo, Cesta 18. Aprila 7, Vipava, spričevalo o opravljeni maturi TŠC Nova Gorica, izdano leta 1995/96. g-65241
Porenta Jani, Zavoglje 14, Ljubljana, delovno knjižico. s-65305
Porenta Jani, Zavoglje 14, Ljubljana, indeks FSPN. s-65306
Potočnik Darko, Premančan 16, Ankaran, spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole, izdano leta 1969/70 pod št. 51.
g-65247
Potočnik Zvonko, Srednjevaška 69, Lavrica, delovno knjižico. s-65225
Potrbin Andrej, Zagorje, vozniško dovoljenje. p-65126
Prapertnik Andrej, Mislinja, Mislinja,
spričevalo o končanem 4. razredu OŠ Ribnica, izdano leta 1968. p-65015

Radaković Vladimir, Cesta 1. Maja 65,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Šole za miličnike Maribor, izdana leta 1977. s-65283
Rajf Uroš, Gumnišče 16, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 444656, št.
reg. 191145. s-65104
Rakovič Branko, Veljka Vlahoviča 81,
Maribor, spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil Maribor, izdano leta
1972/73. m-2008
Ramič Anka, Lukežici 30, Renče, vozniško dovoljenje. g-65248
Ramšak Damjan, Lipje 26/A, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1058065. p-65059
Resman Rudi, Lončaričeva 2, Mokronog,
zavarovalno polico AO 0514004, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-65341
Ribič Gregor, Kovorska cesta 23, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. 8791. p-65200
Rihter Janez, Čeče 13, Trbovlje, zaključno spričevalo št. IV/1173 Strokovno izobraževalnega centra za voznike motornih vozil
Ježica, izdano leta 1977. g-65346
Rizrič Hasib, Trnovi 150, Velika Kladuša, spričevalo Šole za voznike motornih vozil Ježica, izdano leta 1982/83, in diplomo,
izdano leta 1994. s-65082
Rožman Domen, Poljska pot 6, Krško,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje šole v Krškem. g-65134
Rožman Karmen, Livald 75, Kočevje,
zavarovalno polico št. AO 0357335, izdala
Zavarovalnioca Adriatic. g-65333

Prapotnik Borut, Kog 14, Kog, spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta 1995/96. m-1991

Rotar Urška, Popovičeva 9, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole,
izdano na ime Ferčnik Urška leta 1987/88.
s-65009

Prelovšek Rajko, Maistrova 1, Slovenj
Gradec, spričevalo 6. razreda OŠ SlovenjGradec, izdano leta 1993/94. g-65045

Roter Alojz, Prisoje 2, Prevalje, vozniško
dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 8195, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-65352

Premrl David, Kovorska 59, Tržič, mesečno vozovnico. g-65033

Rozman Peter, Žabnica Srednje bitnje
116, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1224417, reg. št. 44366, .
izdala UE Kranj. s-65114

Prevolšek G., Rogatec, vozniško dovoljenje. p-65181
Prislan, Nizka 4, Rečica, zavarovalno polico št. 0409562. p-65160
Pristavec Jana, Jezero 74, Brezovica, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
1725, izdal RK za vzgojo in izobraževanje
ter telesno kulturo v Ljubljani dne 15. 10.
1986 na ime Gerdina Ivanka. s-65176

Rozman Tanja, Ulica Frankolovskih žrtev 11/A, Celje, vozniško dovoljenje, št.
37071. p-65159
Rudolf Robert, Semedela 17 a, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17591,
izdala UE Koper. s-65105
Rupar Simon, Gorenja vas Reteče 69,
Škofja Loka, spričevalo 3. letnika. g-65131

Pristovnik Mateja, Leskovec 10, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19073. g-65138

Rutar Nina, Ljubljanska 80, Domžale,
delovno knjižico št. 22197. g-65191

Privšek Milena, Valvazorjev trg 11, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
108717, reg. št. 5287. s-65090

Sagadin Majda, Lovrenc na Dravskem
polju 108, Lovrenc, diplomo Gostinske šole
v Mariboru, izdano leta 1987. m-2056

Privšek Silvester, Ulica Draga Kobala 3,
Maribor, zaključno spričevalo OŠ Borci za
severno mejo v Mariboru, izdano leta 994.
m-205

Sakelšek Sitar Mira, Soteska 95, Kamnik, diplomo izdano v Šolskem izpopolnjevanju invalidne mladine, izdane leta 1987.
g-65047
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Sedevčič Jože, Banjšice 97, Grgar, vozniško dovoljenje. g-65030

Struna Roman, Žibernik 10, Rogaška
Slatina, diplomo št. I 05/142 STŠ Maršala
Tita v Celju, izdana leta 1988. g-65143

Tacer Vesna, Dobojska 37, Celje, indeks
Pedagoške fakultete št. 61101638. m-2041

Senčar Emiljana, Sp. Porčič 28, Lenart v
Slovenskih Goricah, zaključno spričevalo
Gostinskega šolskega centra v Mariboru, izdano leta 1971. m-2036

Suanc Damjan, Cesta Brkad 25, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3581, izdala UE Metlika. g-65265

Sep Aleksander, Clevelandska 23, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole, izdano leta 1989/90. s-65064

Suhoveršnik Ana, Dol 9, Gornji Grad,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6510.
p-65031

Sešlar Dejan, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5975. p-65056

Svet Tomaž, Cesta v Pretržje 12, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9959,
izdala UE Cerknica. s-65312

Sfaxi Samir, Kotlje 204, Ravne na Koroškem, indeks št. 93380516 TF Strojništvo
Maribor. m-2062
Simonovski Damjan, Petrovičeva 34,
Ljubljana, stalno vozovnico s 100% popustom za mestni potniški promet št. 384, izdal LPP Ljubljana. s-65372

Svoljšak Klemen, Ulica k Studencu 3,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484251, reg. št. 161400. s-65089
Šabeder Mihaela, Žikarce 16, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
101772, izdala UE Maribor. m-2037

Težak Vesna, Cesta na Roglo 4c, Zreče,
vozniško dovoljenje, št. 8456, kat. BGH.
p-65211
Telebo Božidar, Kamniška 52, Maribor,
spričevalo 3. letnika Strojne tehnične šole v
Mariboru, izdano leta 1994. m-1999
Telič Uroš, Ljubljanska 11a, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9403, izdala UE Cerknica. s-65311
Tišler Borut, Petkova 12, Ljubljana, delovno knjižico. s-65139
Todorović Mira, Makucova 38, Ljubljana, delovno knjižico. s-65062
Tomažič Štefka, Duplje 21, Vipava, spričevalo. g-65240
Tomić Niko, Greenwiška 10/a, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta 1987-1992. m-2006

Simčič Marjan, Malgajeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893633, reg. št. 49410. s-65113

Šef Aleš, Društvena 2, Ljubljana, kupone zavarovalne police št. 00101035485, izdala Zavarovalnica Slovenica d.d. s-65162

Sivić Elmin, Pot k Savi 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40395.
s-65065

Šmajdek Primož, Šalijeva 1, Novo mesto, indeks FGG, VSŠ, izredni študij, leta
1996/97. g-65347

Tomšič Tatjana, Ljubljanska cesta 12,
Ivančna Gorica, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1993.
s-65307

Skerbiš Božidar, Stranske Makole 20/a,
Makole, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje policijske šole Tacen, izdano leta
1995. m-1997

Šmid Alojz, Linhartova 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814399, reg. št. 51901. s-65374

Toni Aleš, Peruzzijeva 17, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0389628, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-65080

Šmigoc Jože, Lenartova 1, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12238, izdala UE Ravne na Koroškem. g-65253

Topolnik Dejan, Goriška 1/a, Maribor,
zavarovalno polico št. AO 0421908, izdala
Zavarovalnica Adriatic. m-2032

Šolar Tina, Ovsiše 3, Podnart, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24720. g-65238

Tozon Eva, Topniška 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1001089,
reg. št. 174682. s-65289

Skrt Klavdij, Levpa 1, Kal nad Kanalom,
zavarovalno polico za avtomobilsko odgovornost št. 0447129. g-65204
Slapar Maks, Kersnikova 8, Domžale,
letno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil, izdano leta 1980, št. V/284. s-65068
Smeh Tatjana, Rudija Papeža 3, Kranj,
diplomo PFD/ET-574, izdana leta 1988 v
Kranju. p-65207
Smolko Mojca, Grabonoš 4A, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, št. 11411.
p-65130
Smuk Nada, Slatna 9, Šmartno pri Litiji,
spričevalo 1. letnika Gostinske šole, izdano
na ime Špehar Nada leta 1981. s-65060

Šoštar Mojca, Log 7, Hrastnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in zaključno spričevalo
Srednje gostinske šole v Zagorju, izdano
leta 1992. s-65056
Špeglič Borut, Frankolovo 23, Frankolovo, spričevalo 3. letnika STŠ Celje, izdano
leta 1992/93. m-2031
Špehar Katarina, Deskova vas 13, Stari
trg ob Kolpi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7465, izdala UE Črnomelj. p-65036

Trkman Marjan, Kid 23, Postojna, listino. p-65163
Trček Neža, Trebija 46, Gorenja vas, vozovnicoAlpetour št. 921587. g-65187
Udovič Vinko, Kompolje 6, Lukovica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro šole, št. 95/82, izdano leta 1982. s-65356
Ulčar Aljoša, Cesta 1. Maja 88, Jesenice, spričevalo za leto 1995/96. g-65023

Sobiech Silvo, Radlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7894. p-65191

Štefančič Branko, Videm 37 a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 513318, reg. št. 20663. s-65095

Solomun Branka, Vrtna ulica 5, Brestanica, vozniško dovoljenje, št. 5169. p-65009

Ulčar Andrej, Gostičeva 8, Homec, diplomo Srednje kovinarske in usnjarske šolev Domžalah. s-65171

Štern Franc, Pokopališka 11, Kranj, zavarovalno polico št. 0476381. g-65041

Stanetić Novo, Za Progo 13, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicnegradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1976 pod št. 359-1973/74.
s-65177

Štingel Dorica, Vizjakova 10, Škofja vas,
delovno knjižico. p-65020
Štorek Aleksander, Ulica Prekomorskih
brigad, Celje, zaključno spričevalo. p-65136

Ungar Darinka, Ravna ulica 9, Hoče, zaključno spričevalo OŠ Dušan Flis, Hoče.
m-2043
Urbančič Marjan, Postojnska cesta 26,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8629, izdala UE Postojna. p-65171

Sterle Janez, Kozarišče 82, Stari Trg,
delovno knjižico. p-65052

Štrukelj Maja, Bertoncljeva 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47772.
g-65126

Valentinčič Marija, Breg 56, Žirovnica
64274, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1983. s-65061

Šturm Mitja, Miren 172/D, Miren, vozniško dovoljenje, kat. AB. p-65067

Valič Rok, Vevška cesta 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890421, reg. št. 170287. s-65245

Stojnšek Vinko, Cerovec pod Bočem 56,
Rogaška Slatina, spričevalo, izdano leta1
966 v Celju. g-65251
Stržinar Janez, Hlavče Njive 9, Gorenja
vas, delovno knjižico. s-65232
Stražišar Tanja, Tomšičeva 8/a, Jesenice, polico obveznega zavarovanja Zavarovalnice Adriatic, št. 0444926 A. g-65332
Strelec janko, Stojnci 11/a, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 37780.
g-65351

Šubic Romana, Suška 41, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22127,
izdala UE Škofja Loka. s-65276
Šuc Jan, Obala 111, Portorož, spričevalo
o zaključnem izpitu SGTŠ Izola, izdano leta
1994. g-65199
Švigelj Meri, Zavrh 5, Borovnica, delovno knjižico. s-65075

Veberič Biserka, Nebova 120, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 4. letnika in o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1996/97. m-2001
Vedenik Marija, Hmeljarska cesta 4, Prebold, zaključno spričevalo Gostinske šole,
izdano na ime Holobar Marija leta 1969.
s-65181
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Veladžič Dževad, Vojkova 60, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika PKMŠ Štore.
p-65180

Vrbnjak Milica, Ključarovi, listino.
p-65192
Vrhovšek Andrej, Podutiška cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076467, reg. št. 175491. s-65216
Vrtač Ivan, Pungart 1, Preddvor, zaključno spričevalo Kovinarske šole v Kranju, izdano leta 1971. g-65252
Vrtič Jožica, Podvelka 12, Podvelka,
spričevalo 2. in 3. letnika Trgovske šole
Maribor, izdano leta 1979, 1980. m-2045

Zupan Andrej, Brezovica 32A, Šmarješke toplice, spričevalo o končani šoli
za voznike motornih vozil št. 2952
ICTS Novo mesto, izdano leta 1977.
g-65267

Verber Darko, Polje 31l, Zagorje, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1974. s-65093
Vidergar Božidar, Valvazorjev trg 12,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
85933, reg. št. 10101, izdala UE Litija.
s-65078
Vidic Nina, Gosposvetska 17, Kranj, zavarovalno polico št. 0431653, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-65318
Vidmar Branko, Soteska 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15692. s-65294
Vidmar Ferdinand, S. Mašere 1, Koper,
zavarovalno polico št. 0459762 od 15. 9.
1996. g-65154
Vindiš Stanislav, Cmureška cesta 2, Lenart v Slovenskih Gor, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. 4931. m-2010
Vinkovil Antonija, Trg 1, Prebold, spričevalo. p-65122
Visar Haliti, Zrinjskega 19, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Franceta Prešerna
Maribor, izdano leta 1997. m-1987
Visenjak Danijel, Zb. Gora 124, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11789. p-65064
Visočnik Vlasta, Kotlje 100, Ravne na
Koroškem, maturitetno spričevalo Gimnazije na ime Visočnik-Županc Vlasta. g-65353
Vičar Katarina, Volkmerjeva 7, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Trgovske šole Ptuj, izdano leta 1981/82. m-1996
Volčič Saša, Radik 4d, Kozina, vozniško
dovoljenje, št. 3876, izdala UE Sežana.
p-65206
Vozelj Janez, Pernovo 17A, Žalec, spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, Celje. g-65106
Vošank Jožef, Budinje 4, Ravne na Koroškem, obrtnega dovoljenja in odločbe št.
006907/0560/00-55/1975. g-65194
Vranešič Jurij, Solešiči, vozniško dovoljenje. p-65134
Vrančič Marjna, Kostanjek 30, Krško,
zaključno spričevalo Centra strokovnih šol,
Poklicna avtomehanska šola, izdano leta
1973. s-65088
Vratčič Alexandra, Litijska cesta 125,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1993. s-65103

Vukić Marjetka, Česnikova 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
295971, reg. št. 74587. s-65081
Weiss Janez, Radovlja 25, Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
21733. g-65029
Zadravec Josip, Stročja vas, vozniško dovoljenje. p-65054
Zajc Luka, Jakčeva 38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 586699,
reg. št. 193164. s-65319
Zajec Ksenija, Zagrad 8, Radeče, spričevalo. p-65176
Zalokar Mateja, Župančičeva 11, Zgornja Polskava, spričevalo 4. letnika II. Gimnazije Maribor, izdano leta 1997. m-2012
Zamuda Lidija, Smolinci 99, Cerkvenjak,
spričevalo 1. letnika Kmetijske šole, Ptuj,
izdano leta 1991/92. m-1995
Završnik Alojzij, Topovlje 1, Braslovče,
zavarovalno polico št. 0463023, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-65013
Zdovc Jure, Zavratec 8, Studenec, delovno knjižico. p-65161
Zec Zoran, Milčinskega 12, Celje, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje, izdano leta
1995/96. m-2021
Zevnik Aleš, Račka 23, Orehova vas, potrdilo o opravljenem 1. sem. verificiranega
int. tečaja AN zimski semester 1994. m-2050
Zgonc Dušan, Šišenska cesta 19, Ljubljana, obvezno zdravstveno zavarovanje št.
LJ SŽ CD Moste 2504442071, do 31. 12.
2000. s-6512
Zorić Miro, Senožeti 41F, Dol pri Ljubljani, zavarovalno polico št. 00101057568,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-65304
Zukanovič Elvedin, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012692, reg. št. 204232. s-65058
Zupan Anamarija, Celovška 264, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije Jesenice, izdana leta 1973, 1974, 1975.
s-65007

Zupanc Aleksandra, Podnart 48, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25574.
g-65259
Zupanc Marija, Novi dom, Trbovlje, indeks št. 81199462 VEKŠ. p-65162
Zupančič Mojca, Rumanja vas 41, Straža, zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole Novo mesto, izdano leta 1992, št.
480. s-65233
Železnik Ivan, Gornja Košana 24, Košana, zaključno spričevalo št. 2565, izdano
leta 1973. g-65027
Žerjav Janez, Cesta Krških žrtev 27, Krško, pomočniško spričevalo. g-65262
Žižek Andrej, Kettejeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100767,
izdala UE Maribor. m-1988
Žibert Franc, Ogrinčeva 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
544286, reg. št. 23482. s-65110
Žigon Tina, Betnavska 129, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, Maribor, izdano leta
1995/96. m-1982
Žilavec Janez, Martjanci, vozniško dovoljenje. p-65174
Žitnik Aleksander, Prušnikova 30, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje šole tehničnih strok Litostroj, izdano leta 1994/95.
s-65055
Žnidar Janez, Obrne 12, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
23162. g-65044
Žorž Tomaž, Vojkova 91, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0447324, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-65226
Žuraj Bojan, Novo polje cesta III 1A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 811221, reg. št. 76161. s-65298
Žvan Andrej, Cesta Gor. odreda 12, Bled,
diplomo Srednje poklicne strojne šole, izdano leta 1963/64. g-65329
Žvan Anita, Zg. Laze 2, Zgornje Gorje,
spričevalo Srednje gradbene šole, Kranj.
g-65354
Žvanut Tomaž, Zoisova 46, Kranj,
vozniško dovoljenje
B, G, H št.
S 1167345, reg. št. 48171, izdala UE Kranj.
g-65037
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