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Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 69 z dne 13. XI.
1997, stran 5494, Srg št. 96/00234,
Rg-104550, se pri firmi INPOD d.o.o., usta-
novitelj pravilno glasi: TIO, tekstilna indu-
strija Otiški vrh, d.d.

KOPER

Rg-37919

Okrožno  sodišče  v  Kopru  je  s  skle-
pom Srg št. 94/02736 z dne 25. 4. 1996 pri
subjektu vpisa STAVBENIK – PROJEK-
TIVA, projektivno podjetje, d.o.o., Ko-
per, sedež: P. Lumumbe 4, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02232/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo sede-
ža, povečanje osnovnega kapitala in vlož-
ka, prostovoljni izstop družbenikov ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5497833
Sedež: Ul. 15. maja 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: GIP Stavbenik, d.d., Ko-

per, Ul. 15. maja 16, vstop 21. 6. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Zornada Marko, Nemec Tatjana, Pri-
možič Ignac, Poboljšaj Jože in Nemec Zden-
ko, vsi izstop 8. 12. 1994.

Rg-39528

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00067 z dne 14. 5. 1996 pod vlož-

no št. 1/05122/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5931207
Firma: AXIAL, računalništvo in trgo-

vina, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: AXIAL, d.o.o., Piran
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Trg 1. maja 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lovrečič Valter, Piran,

Gregorčičeva 3 in Lovrečič Marijana, Rije-
ka, Ante Pilepća 1, oba vstop 29. 1. 1996,
oba vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovrečič Valter, Piran, Gregorčičeva
3, imenovan 29. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-

jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

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

Rg-41966

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00420 z dne 8. 7. 1996 pod vlož-
no št. 1/05160/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5949394

Firma: I B 7, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Ilirska Bistrica

Skrajšana firma: I B 7, d.o.o., Ilirska
Bistrica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6250 Ilirska Bistrica, Koseze 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Jenko Dušan, Ilirska Bi-

strica, Maistrova 2a in Valenčič Branko,
Prem, Dolnja Bitnja 17, oba vstop 21. 5.
1996, oba vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jenko Dušan, Ilirska Bistrica, Maistrova
2a, direktor I, zastopa in predstavlja družbo
brez omejitev, direktor Valenčič Branko,
Prem, Dolnja Bitnja 17, direktor II, zastopa
in predstavlja družbo brez omejitev, oba
imenovana 22. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1996: 0130 Me-
šano kmetijstvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna
mehanična dela; 2971 Proizvodnja električ-
nih gospodinjskih aparatov; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji

Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Razglasi in objave

Št. 756-209/97 Ob-5112

Lena Holmqist, stalno prebivališče:
Ljubljana, Brodarjev trg 15, je bila z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št. 756-209/97
z dne 4. 11. 1997, razrešena za sodnega
tolmača za švedski jezik.

Št. 756-211/97 Ob-5113

Lojze Ilgo, stalno prebivališče: Ljublja-
na, Streliška 1/IV, je bil z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-211/97 z dne
29. 10. 1997, razrešen za sodnega tolmača
za angleški in nemški jezik.
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kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

S sklepom Srg 420/96 z dne 8. 7. 1996
se vpiše omejitev pri dejavnosti 74.12: izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-41997

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02025 z dne 19. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa NORIK TRADE, trgovina, iz-
voz-uvoz, storitve, d.o.o., Pivka, Snežiška
18a, sedež: Snežiška 18a, 6267 Pivka, pod
vložno št. 1/04160/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, razširitev dejavnosti
ter uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5764882
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Vladimir, Pivka,

Snežiška 18a, vstop 5. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni, tako da je
dejavnost sedaj: trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi izdelki; trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi izdelki; organizi-
ranje cestnega in železniškega prevoza ne-
živilskega blaga; finančni inženiring; zasto-
panje domačih in tujih firm; posredovanje v
trgovini z živilskimi in neživilskimi izdelki;
špediterske storitve; izvoz in uvoz živilskih
in neživilskih izdelkov; posredovanje pri za-
stopanju in zastopanje tujih pravnih in fi-
zičnih oseb; izdelava lesenih izdelkov in
polizdelkov; vse vrste obdelave lesa; mon-
taža lesenih izdelkov in polizdelkov; pro-
izvodnja žaganega lesa.

Rg-44256

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00595 z dne 23. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa KONI, Avto-elektro-mehani-
ka, d.o.o., Škofije, Spodnje Škofije 66/k,
sedež: Spodnje Škofije 66/k, 6281 Škofije,
pod vložno št. 1/04239/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5770122
Firma: KONI, Avto-elektro-mehanika,

d.o.o., Koper
Skrajšana firma: KONI, d.o.o., Koper
Sedež: Koper, Oljčna pot 11A
Ustanovitelj: Kalauz Milan, izstop 25. 4.

1994, Stopnišek Franc, Koper, Oljčna pot
11/a, vstop 25. 4. 1994, vložek 50.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-44274

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00372 z dne 29. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa BONIFIKA, podjetje za organi-
zacijo izgradnje in gospodarjenje s šport-
nimi, rekreacijskimi in gospodarskimi ob-
jekti, d.o.o., Koper, sedež: Ferrarska 14,
6000 Koper,  pod  vložno  št. 1/04716/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti, spremembo zastopnika in vpis čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5838312
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

drič Branko razrešen 13. 2. 1995, direktor
Radujko Slobodan, Koper, Cesta na Marko-
vec 49, imenovan 13. 2. 1995, soglasje nad-
zornega sveta potrebuje pri sklepanju po-
slov ali odločitev, ki se nanašajo na: prido-
bivanje, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin ali drugih sredstev, če to ni že izrecno
opredeljeno v letnem programu dela; izva-
janje investicijskih del in najemanje posojil
in kreditov, ki presegajo višino 30% osnov-
nega kapitala, kakor tudi dajanje takih po-
sojil ali poroštev, določanje splošnih pogo-
jev poslovanja; sklepanje zakupnih pogodb
glede lastnih ali tujih sredstev; sklepanje
kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot
eno leto; prenos kakršnihkoli družbenih pra-
vic na druge; izplačevanje predujmov na
račun udeležbe pri dobičku; podeljevanje
prokure in neomejenih pooblastil; imenova-
nje vodilnih delavcev; imenovanje in razre-
ševanje revizorjev poslovanja; spreminja-
nje notranje organizacije družbe.

Člani nadzornega sveta: Gorup Boris,
Milenkovič Dušan, Peric Lojze, Kosmina
Janko, Korelič Bruno, Strle Boris, Miklav-
čič Mirko, Orel Viljem in Grgurič Milivoj,
vstop 10. 12. 1993.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 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 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-

nami za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 74201 Geodetsko,
geološko,  geofizikalno,  geokemično  in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-44258

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01411 z dne 24. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa KONI, avto-elektro-mehanika,
d.o.o., Koper, sedež: Oljčna pot 11A, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04239/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala in vložka s temile podatki:

Matična št.: 5770122
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Stopnišek Irena, Koper,

Oljčna pot 11/a, vstop 21. 5. 1993, vložek
650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stopnišek Franc, Koper, Oljčna pot 11/a,
vstop 25. 4. 1994, vložek 870.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-44281

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00638 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa LAPIS – turizem in trgovina,
d.o.o., Dekani, sedež: Dekani 208, 6271
Dekani, pod vložno št. 1/03939/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, skrajša-
ne firme, družbenikov, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo ter uskladitev
ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5745861
Firma: LAPIS, Piciga & Piciga, turi-

zem in trgovina, d.n.o., Dekani
Skrajšan firma: LAPIS, Piciga & Pici-

ga, d.n.o., Dekani
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Piciga Lara, vstop 4. 12.

1992 in Piciga Mara, vstop 8. 3. 1995, obe
Dekani, Dekani 208, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
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na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 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 go-
stiln; 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; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 51.18
izvezeti farmacevtski izdelki; 67.13 samo
menjalnice in zastavljalnice.

Rg-44282

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00648 z dne 27. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa ZULIČ, d.o.o., avto-šola, stori-
tveno in trgovsko podjetje Koper, Stritar-
jeva 3, sedež: Stritarjeva 3, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02486/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.
v k.d., spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenikov, podat. pri družb., uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo,
spremembo zastopnikov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5548012
Firma:  ZULIĆ,  avto-šola,  storitveno

podjetje in trgovsko podjetje, k.d.
Skrajšana  firma:  ZULIĆ  –  avto-šola,

k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Cesta na Markovec 57
Ustanovitelji: Zulić Liljana, izstop 31. 3.

1995, Zulič Asima, natakarica, Koper, Istr-
ska cesta 23, vstop 31. 3. 1995, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem in en
komanditist, vstop 27. 3. 1991.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Zulić
Asmir, razrešen 31. 3. 1995, direktorica
Zulić Asima, natakarica, Koper, Istrska ce-
sta 23, direktor-komplementar, zastopa
družbo brez omejitev, prokurist Zulić As-
mir, strojni tehnik, Koper, Istrska cesta 23,
oba imenovana 31. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;

5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-44285

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00739 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAX, podjetje za trgovino, sto-
ritve in proizvodnjo Koper, d.o.o., sedež:
Pobeška c. 33, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02878/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, druž-
benikov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo, spremembo zastopnika ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5588448
Firma: MAX – podjetje za trgovino in

storitve, Bernetič in ostali, d.n.o., Kozina
Skrajšana firma: MAX, Bernetič in osta-

li, d.n.o., Kozina
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6240 Kozina, Rodiška 18
Ustanovitelja: Jerman Marta, izstop

30. 3. 1995, Bernetič Boris, ekonomski teh-
nik, vstop 30. 3. 1995, Bernetič Irena, eko-
nomski tehnik, vstop 31. 3. 1995, oba Kozi-
na, Rodiška 18, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jer-
man Marta, razrešena 30. 3. 1995, direktor
Bernetič Boris, ekonomski tehnik, imeno-
van 30. 3. 1995 in direktorica Bernetič Ire-
na, ekonomski tehnik, imenovana 31. 3.
1995, poslovodja zastopa družbo brez ome-
jitev, oba Kozina, Rodiška 18.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina

na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 51.18
izvzeti farmacevtski izdelki; 67.13 samo me-
njalnice in 74.12 izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-44286

Okrožno  sodišče  v  Kopru  je  s  sklepom
Srg  št.  95/00802  z  dne  28.  8.  1996  pri
subjektu  vpisa  STEFALINDA,  trgovsko
podjetje,  d.o.o.,  sedež:  Letoviška 2,  6000
Koper,  pod  vložno  št. 1/03869/00  vpisalo
v  sodni  register  tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5726964
Sedež: Koper, Velika vrata 30
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Rg-44288

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00826 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa ADRIATIC, Zavrovalna druž-
ba, d.d., Koper, poslovna enota Celje, se-
dež: Lava 7, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01555/03 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5063361
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Co-

cej Albin, razrešen 1. 9. 1995, direktor Kra-
jnc Marjan, Celje, Ulica heroja Rojška 28,
imenovan 1. 9. 1995, direktor poslovne eno-
te, v okviru PE zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-44289

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00840 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  SUHOZEMNI  TERMINAL
SEŽANA, inženiring, svetovanje, vzdrže-
vanje in trgovina, d.o.o., sedež: Partizan-
ska cesta 109, 6210 Sežana, pod vložno št.
3/00538/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5062900
Ustanovitelja:  Infond-Stolp  PID,  po-

oblaščena investicijska družba, d.d., Mari-
bor, Trg svobode 6, vstop 11. 7. 1995, vlo-
žek 4,320.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Suhozemni terminal Sežana, inženi-
ring, svetovanje, vzdrževanje in trgovina,
d.o.o., Sežana, Partizanska 109, vstop
20. 9. 1995, vložek: 6,264.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, izstop
20. 9. 1995.

Rg-44290

Okrožno  sodišče  v  Kopru  je  s  skle-
pom  Srg  št. 95/00852  z  dne  28. 8. 1996
pri  subjektu  vpisa  NOVA,  podjetje  za
prodajo in popravila vozil, d.o.o., Ko-
per, sedež: Šalara 31/d,  6000 Koper,  pod
vložno  št. 1/01310/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5383846
Osnovni kapital: 6,400.000 SIT
Ustanovitelj: Jurak Stanislav, Trst, Ita-

lia, Via Umberto Veruda 22, vstop 16. 4.
1990, vložek 5,650.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo  za  motorna  vozila;  50303  Posredniš-
tvo  pri  trgovini  z  rezervnimi  deli  in
dodatno  opremo  za  motorna  vozila;
6022  Storitve  taksistov;  6024  Cestni
tovorni  promet;  7110  Dajanje  avtomobi-
lov  v  najem;  74843  Druge  poslovne
dejavnosti,  d.n.

Rg-44292

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00163 z dne 11. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05166/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5938619
Firma: BRAVURA, trgovina, proizvod-

nja, turizem in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: BRAVURA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Rozmanova 68/e
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kuzelj Denis, Koper, Roz-

manova 68/e, vstop 1. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kuzelj Denis, Koper, Rozmanova
68/e, imenovan 1. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, rezen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz pertuninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib in ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margarin-
ge in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karstvo in sirarstvo; 1552 Proizvodnja sla-
doleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1587
Proizvodnja različnih začimb, dišav in dru-
gih dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeni-
ziranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvod-
nja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač;
1600 Proizvodnja tobačnih izdelkov; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega ti-
pa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenga tipa; 1714
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-

ne filamentne preje; 1716 Proizvodnja ši-
valnih 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 svi-
le; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2010 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvod-
nja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2411 Proizvodnja
tehničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil
in pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih
anorganskih osnovnih kemikalij; 2414 Pro-
izvodnja drugih organskih osnovnih kemi-
kalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetič-
nega kavčuka v primarni obliki; 2430 Pro-
izvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Pro-
izvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fo-
tografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja
neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvod-
nja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 2511 Pro-
izvodnja gum in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Ob-
likovanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in
oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih
steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gos-
podinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elemen-
tov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge
tehnične keramike; 2625 Proizvodnja dru-
gih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja
ognjevzdržne keramike, 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih ke-
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ramičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovin-
skih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvod-
nja jeklenih bobnov, sodov in podobnih po-
sod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motor-
na vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kom-
presorjev; 2913 Proizvodnja pip in venti-
lov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelek-
tričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proivzodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 3511 Gradnja in popravilo la-
dij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja že-
lezniških in drugih tirnih vozil; 3530 Pro-

izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541
Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
3611 Proizvodnja sedeženega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvod-
nja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje
in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga zak-
ljučna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi

izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6010 Železniški
promet; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajev-
ni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovdni transport; 6110 Pomorski
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, pre-
kopih; 6210 Zračni promet na rednih lini-
jah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Pre-
kladanje; 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 turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 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 opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430

Tehnično preizkušanje in analiziranje; teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda; 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 kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 De-
javnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

S sklepom Srg 163/96 z dne 11. 7. 1996
se vpišejo omejitve pri dejavnostih: 51.18:
izvzeti farmacevtski izdelki; 67.13: samo
menjalnice; 74.12: izvzeta revizijska dejav-
nost.

Rg-44293

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00247 z dne 22. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa RYDER – Avtošola, trgovina
in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Prista-
niška 14,  6000 Koper,  pod  vložno  št.
1/01432/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo in uskladitev akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5409373
Osnovni kapital: 1,559.000 SIT
Ustanovitelja: Vehovec Marjan, Koper,

Benčičeva 2, vstop 31. 5. 1990, vložek
1,135.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
Vehovec Nada, Koper, Benčičeva 2, vstop
14. 9. 1992, vložek 423.600 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-

sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
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na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 60211 Mestni in pri-
mestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 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 prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 7470

Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti; 9500 Zasebna gospo-
dinjstva z zaposlenim osebjem.

S sklepom Srg 247/96 z dne 22. 8. 1996
se vpišejo omejitve pri dejavnostih: 51.18:
izvzeti farmacevtski izdelki; 67.13: samo
menjalnice in zastavljalnice.

Rg-44294

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00296 z dne 23. 8. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  MILJKOVIĆ  NIKOLA  in
MIRJAM, LARIX, d.n.o., izdelava stavb-
nega pohištva, sedež: Veliki dol 53, 6221
Dutovlje, pod vložno št. 1/04922/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje iz d.n.o. v d.o.o., spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala
in vložkov ter razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5906431
Firma: N&M Larix, d.o.o., stavbno po-

hištvo
Skrajšana firma: N&M Larix, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dutovlje, Veliki dol 53 d
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Miljković Nikola in Milj-

ković Mirjam, oba Sežana, Ulica Pinka To-
mažiča št. 3, oba vstop 30. 5. 1995, vložek
751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1996: 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami in laki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-

gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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);
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 ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska propa-
ganda; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

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

Rg-44295

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00385 z dne 26. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa BELVEDERE, hotelsko turi-
stično podjetje, d.o.o., Izola, sedež: Veliki
trg  11,  6310  Izola,  pod  vložno  št.
1/00693/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje v d.d., spre-
membo firme, skrajšane firme, osnovnega
kapitala, vpis ustanoviteljev, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo, vpis čla-
nov začasne uprave in začasnega nadzorne-
ga sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5097266
Firma: BELVEDERE, hotelsko in turi-

stično podjetje, d.d.
Skrajšana firma: BELVEDERE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 215,300.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, d.d.,

Ljubljana, Kotnikova 28, Slovenski odškod-
ninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
ulica 15, udeleženci interne razdelitve – del-
nice B, Izola, udeleženci notranjega odkupa
– delnice C, Izola, vsi vstop 4. 4. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Se-
ljak Branko, Portorož, Obala 105, razrešen
28. 11. 1995 in ponovno imenovan kot di-
rektor začasne uprave, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Parovel Miriam,
Kurnoga Milan in Luša Silvo, vsi vstop
28. 11. 1995.
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Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja teste-
nin; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja
vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja dru-
gih nežganih fermentiranih pijač; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6110 Pomorski
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-

javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9253 Dejavnost bo-
taničnih in živalskih vrtov ter naravnih re-
zervatov; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti.

Statut z dne 4. 4. 1996.
Vpis lastninskega preoblikovanja na

podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00573/00313-1996/MP z
dne 15. 5. 1996, vpisan pod opr. št. Srg
385/96 z dne 26. 8. 1996.

Vpiše se omejitve pri dejavnostih: 67.13:
samo menjalnice, 74.12: izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-44296

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00419 z dne 24. 7. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  Splošno  gradbeno  podjetje
Kraški zidar, p.o., Sežana, sedež: Cesta
na Lenivec 4, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00190/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje v d.d., spre-
membo firme, skrajšane firme, ustanovite-
ljev, vpis osnovnega kapitala, uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo, spre-
membo zastopnikov, vpis članov začasnega
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:

Matična št.: 5075475
Firma:  Splošno  gradbeno  podjetje

Kraški zidar, d.d., Sežana
Skrajšana  firma:  SGP  Kraški  zidar,

d.d., Sežana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 668,137.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja in
Slovenski odškodninski sklad, oba Ljublja-
na, Mala ulica 5, upravičenci po interni raz-
delitvi, Sežana, upravičenci po notranjem
odkupu; Sežana, vsi vstop 27. 3. 1996, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lipa-
nje Radoš, Sežana, Benčičeva 11, razrešen
15. 2. 1996 in ponovno imenovan kot zača-
sni glavni direktor, ki zastopa družbo brez
omejitev; Fabjan Stane, razrešen 15. 2.
1996.

Člani nadzornega sveta: Daneu Vladi-
mir, Štemberger Milivoj, Fabjan Stane, Mar-
tinčič Mirko, vsi vstop 5. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 7. 1996: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422

Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobi-
vanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2652 Proizvodnja apna; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja
izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega kam-
na; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih
mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 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 stro-
jev; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50404 Vzdrževanje
in popravila motornih koles; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
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ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 74201 Geodet-
sko, geološko, geofizikalno, geokemično in
drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje, tehnični preizkusi in anali-
ze; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje.

Statut z dne 27. 3. 1996.
Vpis lastninskega preoblikovanja na

podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00599/00275 – 1996/MP z
dne 24. 5. 1996, vpisano pod opr. št. Srg
419/96 z dne 24. 7. 1996.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-44297

Okrožno  sodišče  v  Kopru  je  s  skle-
pom Srg št. 96/00428 z dne 20. 8. 1996
pod št. vložka 1/05173/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev s temile
podatki:

Matična št.: 5947243
Firma: ZAVOD ZA PRENATALNO IN

POSTNATALNO DIAGNOSTIKO, Preč-
na ulica 2, Postojna

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6230 Postojna, Prečna ulica 2
Osnovni kapital: 2,486.382 SIT
Ustanovitelji: Brezigar Anamarija, Ljub-

ljana, Malo Trebeljevo 42, vložek 1,243.191
SIT, Božič Juro, Ljubljana, Koprska ulica 6,
vložek 620.585 SIT, Kniewald Alfred Ru-
dolf, Prien A. Chiemsee, Nemčija, Kranz-
hornstr. 14a, vsi vstop 28. 5. 1996, vložek
622.606 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Brezigar Anamarija, Ljubljana,
Malo Trebeljevo 42, imenovana 28. 5. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 8. 1996: 85122
Specialistična ambulantna dejavnost; 85143
Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-44298

Okrožno  sodišče  v  Kopru  je  s  skle-
pom Srg št. 96/00587 z dne 29. 8. 1996
pod št. vložka 1/05179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev s temile
podatki:

Matična št.: 5957508
Firma: PANDORA INTERNATIONAL,

trgovsko  gostinsko  podjetje,  d.o.o.,  Po-
stojna

Skrajšana firma: PANDORA INTER-
NATIONAL, d.o.o. Postojna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6230 Postojna, Jamska c. 28

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Čehovin Jerko, Postojna,

Pivška 21; Zapušek Matjaž, Kranj, Nedelj-
ska vas 9, Mlaka pri Kr.; Jurič Branko, Ljub-
ljana, Maroltova 15, vsi vložili po 150.000
SIT, Isoni Paolo, Milano, Italija, Via Emilio
De Marchi 19, vložek 300.000 SIT; Scanu
Pietro, New York, ZDA, New York 316,
East 55 a, vložek 750.000 SIT, vsi vstop
5. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čehovin Jerko, Postojna, Pivška 21, za-
stopa družbo brez omejitev; prokurist Isoni
Paolo, Milano, Italija, Via Emilio De Marchi
19, oba omenovana 5. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1996: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje 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);
6110 Pomorski promet; 6322 Druge pomož-
ne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom pvoezane dejavnosti,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 92621 De-
javnost marin.

S sklepom Srg 587/96 z dne 29. 8. 1996
se vpiše omejitev pri dejavnosti 74.12: izv-
zeta revizijska dejavnost.

Rg-45773

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03353 z dne 19. 9. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  SCANIA,  avtoprevozništvo,
storitve in trgovina, d.o.o., Zarečje 30,
Ilirska Bistrica, sedež: Zarečje 30, 6250
Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/04410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka,
spremembo naslova pri družbeniku s temile
podatki:

Matična št.: 5804094
Osnovni kapital: 6,720.000 SIT
Ustanovitelj: Ujčič Igor, Ilirska Bistrica,

Gubčeva ulica 7, vstop 29. 6. 1993, vložek
6,720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45775

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00228 z dne 26. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05195/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5894271
Firma: FAVENTO, knjigovodski in ra-

čunovodski servis, d.n.o., Koper
Skrajšana firma: FAVENTO, d.n.o., Ko-

per

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 6000 Koper, Puntarska 8
Ustanovitelja: Favento Carmen, inženir

tehnologije prometa in Favento Fabio, in-
ženir pomorskega prometa, oba Koper,
Puntarska 8, oba vstop 23. 1. 1995, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Favento Carmen in družbenik Faven-
to Fabio, oba Koper, Puntarska 8, oba ime-
novana 23. 1. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-45779

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00408 z dne 13. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05186/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5899621
Firma: D.B.S. – gradbeništvo, trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: D.B.S., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6330 Piran, Fornače 33
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Miro de Candido S.p.A.,

Precenicco, Italija, Via dello Stella n. 14/b,
vložek 550.000 SIT; C.S.P.S. – costruzioni
stradeli e pavimentazioni, speciali S.r.L.
Trieste, Italija, Riva Grumula 10, oba vstop
8. 7. 1994, vložek 500.000 SIT, Povoli Mar-
co, Premariacco, Italija, Via Daniele Cerna-
zai 21/1 in Ingen, d.o.o., Piran, Fornače 33,
vložek 225.000 SIT, oba vstop 2. 3. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rustja Stanislav, Piran, Marušičeva
ulica 2, imenovan 2. 3. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
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sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za

ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih 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.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejav-
nosti.

Pod opr. št. Srg 408/95 z dne 13. 9. 1996
se vpiše omejitev pri dejavnosti 51.18: ra-
zen farmacevtskih izdelkov.

Rg-45784

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00642 z dne 27. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa PRALNICA IN ČISTILNICA
LUCIJA, Portorož, p.o., sedež: Liminjan-
ska c. 2, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/01010/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo ter spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5006112
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Fle-

go Poropat Irena, razrešena 3. 3. 1995; To-
mazin Igor Koper, Škocjan 45/a, imenovan
3. 3. 1995, v.d. direktorja, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Rg-45786

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00799 z dne 17. 9. 1996 pri sub-

jektu vpisa PRIFO, upravljanje s skladi,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška ulica 8,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04618/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preklic
prokure s temile podatki:

Matična št.: 5822637
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kra-

gelj Igor, razrešen 5. 9. 1995.

Rg-45789

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/01062 z dne 5. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa JAVOR FURNIR, – proizvodnja
furnirja, d.o.o., Prestranek, sedež: Reška
c. 24,  6258 Prestranek,  pod  vložno  št.
1/01663/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, družbenika in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5438942
Ustanovitelja: Javor koncern podjetje za

upravljanje, trženje, finance in razvoj,
d.o.o., Pivka, izstop 19. 4. 1995; Javor Piv-
ka, lesna industrija, d.d., Pivka, Kolodvor-
ska 9a, vstop 19. 4. 1995, vložek
214,300.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Cer-
golj Peter, razrešen 30. 11. 1995, direktor
Kaluža Stanislav, Ilirska Bistrica, Ulica
7. maja 4, imenovan 30. 11. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-45799

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00662 z dne 6. 9. 1996 pod št.
vložka 1/00490/08 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5092221062
Firma:  SPLOŠNA  BANKA  KOPER,

d.d., poslovna enota Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Dodatna oblika: banka
Sedež: 1000 Ljubljana, Cigaletova uli-

ca 7
Ustanovitelj: Splošna banka Koper, d.d.,

Koper, Pristaniška 14, vstop 14. 3. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ga-
berc Stanko, Izola, Cankarjev drevored 19,
imenovan 13. 6. 1996, vodja enote zastopa
družbo brez omejitev v okviru dejavnosti
poslovne enote.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 65121 De-
javnost bank; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom.

Rg-45801

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00712 z dne 13. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa LIPICA, konjerejsko turistič-
ni center, p.o., Lipica št. 5, sedež: Lipica
5, 6210 Sežana, pod vložno št. 1/00652/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje podjetja v javni zavod, spremem-
bo firme, izbris skrajšane firme, vpis usta-
novitelja, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5025311
Firma: KOBILARNA LIPICA, LIPI-

CA 5, SEŽANA
Pravnoorg. oblika: zavod
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Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 20, vstop 1. 6. 1996,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bor-
jančič Viljem, razrešen 11. 9. 1991; Frane-
tič Andrej, razrešen 31. 5. 1996; Černač
Zvonko, Postojna, Kraigherjeva ulica 7,
imenovan 21. 6. 1996, v.d. direktorja Ko-
bilarne Lipica lahko samostojno sklepa po-
sle v okviru finančnega načrta, za posle, ki
niso določeni s finančnim načrtom, pa lah-
ko brez soglasja ustanovitelja sklepa posle
do  zneska,  ki  je  določen  v  finančnem
načrtu.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5211 Trgvona na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzinov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7512 Dejavnost jav-
nih ustanov, ki zagotavljajo storitve na po-
dročju zdravstva, izobraževanja, kulture in
druge dejavnosti; 7513 Dejavnost javnih
ustanov za pospeševanje poslovnih dejav-
nosti; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
ne prireditve; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.

Pod opr. št. Srg 712/96 z dne 13. 9. 1996
se vpiše omejitve pri dejavnostih: 01.11: od
tega pridelovanje krmnih rastlin; 01.22: od
tega reja in vzreja konj; 01.42: od tega pri-
puščanje, odvzem semena, osemenjevanje,
selekcija, rodovništvo, preizkušanje, oskrba
živali; 51.21: od tega s krmo za domače
živali; 51.42: od tega s konjsko in konje-
niško opremo; 51.57: od tega s konjskim
gnojem; 52.481: od tega s konjsko in konje-
niško opremo; 60.23: od tega prevoz potni-
kov z vprežnimi vozili; 75.12: od tega stori-
tve na področju kulture.

Rg-45868

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00936 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa S.A.N.N., proizvodnja, trgovina,
storitve, uvoz, izvoz, d.o.o., Knežak 194 a,
sedež: Knežak 194 a, 6253 Knežak, pod
vložno št. 1/02718/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti
po standardni klasifikaciji dejavnosti ter
uskalditev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5565561
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Stojan, Knežak,

Knežak 194 a, vstop 16. 9. 1991, vložek

1,658.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1996: 1421 Pri-

dobivanje gramoza in peska; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razve-
drilo in šport; 4521 Splošna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-45870

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/01578 z dne 12. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa DISTRIEST, izvozno uvozno
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Partizan-
ska 75a,  6210 Sežana,  pod  vložno  št.
1/03037/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov, zastop-
nikov, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov s temile podatki:

Matična št.: 5601703
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zavadlav Adriano, Devin

– Nabrežina, Italija, Sistiana 23f in Slavec
Vojko, Italija, Bagnoli della Rosandra 270,
oba vstop 24. 3. 1992, oba vložek 225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata, Sossi
Adriano, Opčine, Italija, Ul. dei Salici št.
9/03, vstop 20. 5. 1994, vložek 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Versa Car-
la, izstop 20. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Versa
Carla, razrešena 24. 5. 1994, Sossi Adriano,
Opčine, Italija, Ul. dei Salici št. 9/03, na-
mestnik direktorja, zastopa družbo brez
omejitev in prokuristka Kariž Nataša, Seža-
na, Gradišče št. 16, oba imenovana 24. 5.
1994.

Rg-45880

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02632 z dne 19. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTOHIŠA PANADRIA tr-
govina in servis, d.o.o., Koper, sedež: Pri-
staniška 14, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04620/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, izstop družbenikov ter uskladitev usta-
novnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5822653
Firma: KARDUM, trgovina in servis,

d.o.o., Koper
Skrajšana firma: KARDUM, d.o.o., Ko-

per
Sedež: Koper, Šmarska cesta 4
Ustnaovitelja: Panadria Tyres, d.o.o.,

Ljubljana, izstop 10. 6. 1994, Micrat, d.o.o.,
Koper, izstop 19. 12. 1994, Dolenc Boži-
dar, Koper, Bernetičeva 6, vstop 19. 8. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-45896

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02940 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  LOTUS – turistične  storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Generala Levičnika
60a, 6000 Koper, pod vložno št. 1/00930/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložkov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo, spremembo zastopnika ter uskladi-
tev ustanovnega akta s temile podatki:

Matična št.: 5334209
Osnovni kapital: 1,502.750 SIT
Ustanovitelja: Egelja Milovan, Koper,

Partizanska 25a, vložek 801.000 SIT, Pu-
hov Slavko, Koper, Generala Levičnika 60a,
vložek 701.750 SIT, oba vstop 26. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Egelja Milovan, Koper, Partizanska
25a, imenovan 28. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1996: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
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zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki.

Rg-45900

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/02971 z dne 5. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa DIOMED FARM, podjetje za tr-
govino, storitve in turizem, d.o.o., Diva-
ča, sedež: Istrskega odreda 19, 6215 Diva-
ča, pod vložno št. 1/03527/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev
ustanovnega akta z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5680735

Rg-45904

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03001 z dne 19. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa INSULA COMERCE trgov-
sko – proizvodno podjetje, d.o.o., Izola,
Borisa Kraigherja 13, sedež: B. Kraig-
herja 13,  6310  Izola,  pod  vložno  št.
1/03318/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, skrajšane fir-
me, sedeža, povečanje osnovnega kapitala
in vložka ter uskladitev ustanovnega akta s
temile podatki:

Matična št.: 5680182
Firma: INSULA COMMERCE, trgov-

sko proizvodno podjetje, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: INSULA COMMER-

CE, d.o.o., Izola
Sedež: Izola, Sv. Petra 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krajcar Egidio, Izola, B.

Kraigherja 13, vstop 25. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45909

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03264 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa KIMODUS, d.o.o., zunanjetrgo-
vinski promet, Sežana, sedež: Partizan-
ska c. 109, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/00978/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža, družbenikov,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile po-
datki:

Matična št.: 5337267
Sedež: Sežana, Partizanska c. št. 37a
Osnovni kapital: 1,508.915 SIT
Ustanovitelj: Krt Karlo, izstop 2. 6. 1994,

Krt Mojca, Sežana, Ulica talcev št. 22a, vs-
top 2. 6. 1994, vložek 1,508.915 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Krt
Karlo, razrešen 2. 6. 1994, direktorica Krt
Mojca, Sežana, Ulica talcev št. 22a, imeno-
vana 2. 6. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Rg-45911

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00454 z dne 3. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER, d.d.,
dvojezična  firma:  SPLOŠNA  BANKA
KOER, d.d. – s.p.a., sedež: Pristaniška
14, 6000 Koper, pod vložno št. 1/00490/00

vpisalo v sodni register tega sodišča razširi-
tev dejavnosti in spremembo statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5092221
Dejavnost se razširi z: vse posle z vred-

nostnimi papirji (posredovanje, trgovanje,
posebno borzno trgovanje, upravljanje s fi-
nančnim premoženjem strank, odkupovanje
in priprava novih izdaj, investicijsko sveto-
vanje.

Dejavnost je odslej: banka opravlja vse
vrste bančnih poslov, in sicer: sprejema vse
vrste denarnih vlog pravnih in fizičnih oseb;
daje in najema kredite doma in v tujini;
opravlja posle plačilnega prometa; odkupu-
je čeke in menice; posluje s tujimi plačilni-
mi sredstvi; izdaja vrednostne papirje in kre-
ditne kartice; kupuje in prodaja ter upravlja
z vrednostnimi papirji domačih in tujih iz-
dajateljev; prevzema in izdaja poroštva in
garancije ter sprejema druge obveznosti za
svoje komitente, ki se lahko izpolnijo v de-
narju, doma in v tujini; kupuje in izterjuje
terjatve; hrani vrednostne papirje in druge
vrednosti; vse posle z vrednostnimi papirji
(posredovanje, trgovanje, posebno borzno
trgovanje, upravljanje s finančnim premo-
ženjem strank, odkupovanje in priprava no-
vih izdaj, investicijsko svetovanje).

Sprememba statuta (prečiščeno besedi-
lo) z dne 20. 4. 1995.

Rg-45913

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00501 z dne 19. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa AURORA, d.o.o., podjetje za
trgovino, turizem in gostinstvo, Portorož,
sedež: Liminjanska 15 – Lucija, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/03369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in vložkov ter uskladitev
dejavnosti po standardni klasifikaciji dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5661234
Osnovni kapital: 26,252.000 SIT
Ustanovitelja: Belac Erika in Belac Ma-

rino, oba Portorož, Liminjanska 15, vstop
6. 8. 1992, vložek po 13,126.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-

sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9220 Ra-
dijska in televizijska dejavnost; 9231 Umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce. Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-45915

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00687 z dne 4. 9. 1996 pri subjek-
tu 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 spre-
membo statuta, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in predloži-
tev zapisnika zbora banke z dne 27. 6. 1995
s temile podatki:

Matična št.: 5092221
Dejavnost, vpisana 4. 9. 1996: 65121 De-

javnost bank; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 6711 Storitve finančnih trgov;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom.

Sprememba in čistopis statuta z dne
27. 6. 1995.

Rg-45916

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00713 z dne 10. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa FIBA, d.d., podjetje za finance
in upravljanje Koper, sedež: Ferrarska
ulica 10,  6000 Koper,  pod  vložno  št.
1/00830/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika ter uskladitev
dejavnosti po standardni klasifikaciji dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5300266
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Baj-

da Beno, razrešen 23. 3. 1995, Šarkanj Alen-
ka, Izola, Ferda Bidovca št. 7, imenovana
23. 3. 1995, v.d. direktorja, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1990: 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
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strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice. Pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-45917

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 95/00817 z dne 19. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa HOTEL LUCIJA, d.d., Porto-
rož, sedež: Obala 77, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/03263/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti po standardni klasifi-
kaciji dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644674
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pin-

tarič Branko, razrešen 31. 8. 1996.
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

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

Rg-45922

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00052 z dne 19. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa TAVERNA LUCIJA, gostin-
sko podjetje, d.d., Portorož, sedež: Obala
77, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/03268/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5644615
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lojo

Andrej, razrešen 14. 1. 1996; direktor Kovš-
ca Anton, Portorož, Solinska pot 9, imeno-
van 15. 1. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne

dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 9303 Druge storitve za nego
telesa.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalnice.

Rg-45923

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00086 z dne 17. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05191/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev ustanovitev s temile
podatki:

Matična št.: 5934494
Firma: OLY-BURGER, gostinstvo, Ko-

per, Černoga in Babič, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Piranska c. b.š.
Ustanovitelja: Černoga Igor, RTV teh-

nik, Piran, Razgled 42 in Babič Gracijela,
ekonomski tehnik, Koper, Kraljeva ul. 6,
oba vstop 4. 2. 1996, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Černoga Igor, Piran, Razgled 42, ime-
novan 4. 2. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering).

Rg-45929

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00506 z dne 11. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05185/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5949696
Firma:  HOBY  COMMERCE  CEN-

TER, podjetje za proizvodnjo, trgovino,
turizem in gostinstvo, d.o.o.

Skrajšana firma: HOBY COMMERCE
CENTER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6000 Koper, Ljubljanska 5/A
Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelja: Žerjal Savino, Koper, Rib-

niški trg 1 in Saksida Nevjo, Koper, Dolin-
ska cesta 38, oba vstop 10. 6. 1996, vložek
po 780.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žerjal Savino, Koper, Ribiški trg 1, za-
stopa in predstavlja družbo ter sklepa vse
pogodbe v imenu in za račun družbe brez
omejitev, razen pogodb o odsvojitvi ali
obremenitvi nepremičnin, za kar mora imeti
posebno pooblastilo skupščine družbe, pro-
kurist Saksida Nevjo, Koper, Dolinska cesta
38, oba imenovana 10. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-

gojstvo, ribiške storitve; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3622 Proizvod-
nja nakita in podobnih izdelkov; 3630 Pro-
izvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Pro-
izvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metal in krtač; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in laki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-

benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in video-
filmov; 9212 Distribucija filmov in video-
filmov; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnost: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice. Pri dejavno-
sti 74.12 je izvzeta revizijska dejavnost.

Rg-45930

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00537 z dne 5. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa SPLOŠNA BANKA KOPER,
d.d., dvojezična firma: SPLOŠNA BAN-
KA KOPER, d.d., – s.p.a., sedež: Prista-
niška 14,  6000 Koper,  pod  vložno  št.
1/00490/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in predložitev
zapisnika zbora banke z dne 27. 6. 1996 s
temile podatki:

Matična št.: 5092221
Sprememba in čistopis statuta z dne

27. 6. 1996.

Rg-45931

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00540 z dne 12. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa TINKY, trgovina, uvoz, izvoz
in posredovanje, d.o.o., Gortanova ul. št.
2, Izola, sedež: Gortanova 2, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/02169/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo družbenika,
uskladitev dejavnosti, spremembo zastopni-
ka, uskladitev ustanovnega akta, s temile
podatki:

Matična št.: 5613892
Firma: Gasspar Invest, družba za pro-

met z nepremičninami, d.o.o., Piran
Skrajšana firma: Gasspar Invest, d.o.o.,

Piran
Sedež: 6330 Piran, Ul. Svobode 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Družina Stojan, izstop

27. 6. 1996; Mišič Gašpar, Piran, Trubarje-
va 84, vstop 27. 6. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Dru-
žina Stojan, razrešen 27. 6. 1996; direktor
Mišič Gašpar, Piran, Trubarjeva 84, ime-
novan 27. 6. 1996, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-

ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, ekonomska propaganda;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-45932

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00544 z dne 27. 8. 1996 pod št.
vložka 1/05178/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev s temile podatki:

Matična št.: 5957281
Firma: ROMIRO INTERNATIONAL,

d.o.o., mednarodna pomorska agencija,
trgovina, turizem in storitve

Skrajšana firma: ROMIRO INTERNA-
TIONAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Portorož, Senčna pot 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rohrbach Robert, Buchil-

lon, Švica, Route des Grandes Boris b.št. in
Golob Miroslav, Portorož, Senčna pot 26,
oba vstop 24. 6. 1996, vložek po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Golob Miroslav, Portorož, Senčna pot
26, zastopa in predstavlja družbo ter sklepa
vse pogodbe v imenu in za račun družbe
brez omejitev, razen pogodb o odsvojitvi ali
obremenitvi nepremičnin, za kar mora imeti
posebno pooblastilo skupščine družbe; pro-
kurist Rohrbach Robert, Buchillon, Švica,
Route des Grandes Bois b.št., oba imenova-
na 24. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvod-
nja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
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vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-

na na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzinov; 5512 Dejavnost hotelov brez
restavracije; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomoski pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj, s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pri dejavnosti 51.18 so izvzeti farma-
cevtski izdelki. Pri dejavnosti 67.13 – po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom, opravlja družba dejavnosti: sa-
mo menjalnice, zastavljalnice.

Rg-45934

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00628 z dne 12. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ADRIATIC-MAR, – Podjetje
za  zastopanje  in  posredovanje  zavaro-
vanj, d.o.o., Koper, sedež: Ljubljanska c.
3 a, 6000 Koper, pod vložno št. 1/02577/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, družbenikov, uskla-
ditev dejavnosti po standardni klasifikaciji
dejavnosti ter spremembo zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5534011
Firma: ADRIATIC – INT, podjetje za

reševanje mednarodnih škod, d.o.o., Ko-
per

Skrajšana  firma:  ADRIATIC  -  INT,
d.o.o., Koper

Sedež: Koper, Pristaniška 12
Ustanovitelja: Adriatic, Zavarovalniška

družba, d.d., Koper, Ljubljanska 3a, vstop
23. 1. 1991, vložek 525.000 SIT; Trklja Ma-
rija, Izola, Ul. Zvonimirja Miloša 6, vstop
5. 7. 1996, vložek 975.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pod-
vršič Marija, razrešena 5. 7. 1996; direkto-

rica Trklja Marija, Izola, Ul. Zvonimirja Mi-
loša 6, imenovana 5. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 6720 Po-
možne dejavnosti v zavarovalništvu in po-
kojninskih skladih.

Rg-45935

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00642 z dne 18. 9. 1996 pod št.
vložka  1/05193/00  vpisalo  v  sodni  regi-
ster  tega  sodišča  ustanovitev  s  temile
podatki:

Matična št.: 5957958
Firma: VALVES, proizvodnja, trgovi-

na in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: VALVES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izola, Cona mestne industrije,

b.št.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ferenac Valter in Ferenac

Vesna, oba Koper, Pahorjeva 28, vstop
15. 7. 1996, vložek po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ferenac Valter in prokuristka Ferenac
Vesna, oba Koper, Pahorjeva 28, oba ime-
novana 15. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
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tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propa-
ganda; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice.

LJUBLJANA

Rg-113756

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03697 z dne 8. 8. 1997 pod
št. vložka 1/29534/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1198084
Firma: ONA ON TRGOVINA, podjet-

je  za  trgovino  in  posredovanje,  d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: ONA ON TRGOVI-
NA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Proletarska 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ONA – ON NOTRANJA

TRGOVINA, d.o.o., Ljubljana, Proletarska
4, vstop 19. 6. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pustovrh Anton, Ljubljana, Smerdu-
jeva ulica 18, imenovan 19. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1997: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekle-
nino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 63110 Prekladanje; 63120 Skla-
diščenje; 63300 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 65210 Fi-
nančni zakup (leasing); 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 71100 Dajanje avto-

mobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 71340 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnože-
vanje;  74833  Druga  splošna  tajniška
opravila;  74843  Druge  poslovne  dejav-
nosti,  d.n.

Rg-114473

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03236 z dne 4. 11. 1997 pri
subjektu vpisa ROHM AND HAAS SLO-
VENIJA, d.d., Kemična industrija, Ljub-
ljana, sedež: Einspielerjeva 6, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/00049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme ter spremembo tipa za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5034361
Firma: ROHM AND HAAS SLOVE-

NIJA, d.d., Kemična industrija, Ljublja-
na – v likvidaciji

Skrajšana firma: RAHM AND HAAS
SLOVENIJA,  d.d.,  Ljubljana  –  v  likvi-
daciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Roz-
man Janez, Ljubljana, Rožna dolina c. V/3a,
razrešen 28. 5. 1997 kot direktor in imeno-
van za likvidatorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 5.
1997 o začetku redne likvidacije.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 95/00284 Rg-112099

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00284 z dne 8. 9. 1997 pod št.
vložka 1/03251/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5560926
Firma: PROMPT, računalniški inženi-

ring, d.o.o., Žalec
Skrajšana  firma:  PROMPT,  d.o.o.,

Žalec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3310 Žalec, Studence 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep skupščine z dne 27. 3. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 284/95 z dne 25. 3. 1997).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Verdev Ro-
mana, Studence 20/a, Žalec in Hrustel Dra-
gico, Studence 18, Žalec.

MARIBOR

Srg 1545/96 Rg-594
Družba VALEXIM, proizvodnja, sto-

ritve in trgovina, d.o.o., Košaški dol 57,
Maribor, reg. št. vl. 1/7946-00, katere druž-
beniki so Valcl Albina, Valcl Ivan in Valcl
Alenka, vsi Košaški dol 57, Maribor, po
sklepu družbenikov z dne 30. 12. 1996 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Valcl Albi-
na, Valcl Ivan in Valcl Alenka.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 10. 11. 1997

PTUJ

Srg 77/97 Rg-114445

Družba TOTAL, računovodski servis
in svetovanje, d.o.o., Mežanova 18, Ptuj,
reg. št. vl. 1/8996-00, katere ustanovitelja
sta Klajderič Dušan in Klajderič Rašl Mari-
ja, oba Mežanova 18, Ptuj, po sklepu usta-
noviteljev družbe z dne 2. 4. 1997 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Klajderič
Dušan in Klajderič Rašl Marija.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 4. 11. 1997

Razglasi sodišč

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

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

N 290/96 R-183

Andrej Derkovič, roj. 14. 4. 1971, na-
zadnje stanujoč Pražakova 6, Ljubljana, je
pogrešan od 23. 7. 1996 (na predlog Derko-
vič Nade in Derkovič Vojka, Pražakova 6,
Ljubljana).
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Skrbnica za poseben primer je Tatjana
Zajc, Ul. bratov Učakar 140.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 1997

N 32/97 R-184

Georg Skaberne, dr. nazadnje stan. Ce-
lje, Seidlova 4, Celje, roj 1. 3. 1882, je
pogrešan od 4. 5. 1945 (na predlog Pod-
brežnik Marije, Vodnikova 1, Celje, sedaj
Dom upokojencev Celje).

Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 10. 1997

N 4/96-6 R-189

Roza Helmchen roj. Horvat, roj. 6. 8. 1921
v Ivancih, nazadnje stanujoča v Republiki
Nemčiji je pogrešana od leta 1948 (na pred-
log sestre Puhan Terezije, Ivanci 86).

Skrbnik za pogrešano je Bernjak Mar-
jan, socialni delavec, zaposlen na Centru za
socialno delo v Murski Soboti.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 11. 1997

Oklici dedičem

II D 773/95 R-185

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski
postopek po Vrečko Marti, hčerki Ferdinan-
da, upok., roj. 15. 10. 1912, nazadnje stan. v
Pekrah, Ul. Jelenčevih št. 57, ki je umrla
24. 10. 1995.

Po zakonitem dednem redu bi bili po
pokojni Marti Vrečko upravičeni dedovati
tudi Wretschko Relly in Wretschko Inge, za
kateri je znano samo to, da živita v ZDA.

Ker torej sodišču ni znano prebivališče
navedenih dveh dedinj, ju sodišče poziva
naj se v enem letu od objave oklica v Urad-
nem listu RS priglasita sodišču.

Dedinjama bo postavljen skrbnik – po-
stopek postavitve skrbnika je v teku.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 10. 1997

D 303/95 R-186

V zapuščinski zadevi po pokojnem Boh
Antonu, sinu Antona, roj. 28. 10. 1904, umr-
lem 16. 5. 1975, nazadnje stanujočem Pod-
gorica pri Podtaboru 4, državljanu RS pri-
dejo v poštev za dedovanje po zakonu tudi
zap. vnuk (Moravec Peter)  in zap. vnukinja
(Moravec Irena), ki živita na neznanih na-
slovih predvidoma v Kanadi.

Priglasitveni rok je 1 leto.
Okrajno sodišče v Grosupljem

dne 4. 11. 1997

D 305/96 R-190

Zobec Hedvika, Brestovške c. 23, Rog.
Slatina, je dne 23. 4. 1986 umrla in ni zapu-
stila oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski
zemljiški skupnosti.

D 62/97 R-191

Pungaršek Karel, Škorjanc Marija, Zi-
danki Jožef, Škorjanc Ivan, Zidanski Mari-

ja, Polutnik Leopold iz Babne reke, so 16. 8.
1955, 11. 11. 1958, 23. 1. 1960, 1. 1. 1968,
27. 8. 1968 in 19. 3. 1984 umrli in niso
zapustili oporok.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski
zemljiški skupnosti.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 12. 9. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 8/97-9a S-472

To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/97
dne 20. 11. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Projekt Gorenjska, pod-
jetje za inženiring, d.o.o., Naklo.

Stečajni postopek se z istim dnem za-
ključi, ker premoženje, ki bi prišlo v stečaj-
no maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

Premoženje stečajnega dolžnika se upo-
rabi za poravnavo stroškov stečajnega po-
stopka, neporabljeni del pa se izroči Občini
Naklo, brez prevzema obveznosti.

Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 11. 1997

St 34/97 S-473

To sodišče razpisuje narok za prisilno po-
ravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom IBN JT, d.d., International Busi-
ness Network, Mednarodna poslovna mre-
ža, Slovenska 27-29, Ljubljana, za dne
17. 12. 1997 ob 13.30 v sobi 368 tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 1997

St 171/93 S-468

To sodišče v stečajnem postopku nad
Hidrometal Mengeš – v stečaju za dne 17.
12. 1997 ob 9. uri v sobi 307/III tega so-
dišča razpisuje narok za preizkus terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 1997

St 52/97 S-469

To sodišče je s sklepom St 52/97 dne 18.
11. 1997 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Gostinsko podjetje Litija p.o., Can-
karjeva 1, Litija.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnica Mojca Breznik iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivam, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vam, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o

obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 2. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18.
11. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 1997

St 13/97 S-470

To sodišče je izdalo sklep opr. št. St 13/
97 z dne 20. 11. 1997, da se začne postopek
prisilne poravnave zoper dolžnika Lesna in-
dustrija Idrija, d.o.o., Sp. Idrija.

Upravitelj prisilne poravnave je Koko-
šin Fon Ivan, dipl. pravnik iz Tolmina, Pre-
šernova 4.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
z dokazili v dveh izvodih prijavijo svoje
terjatve v roku 30 dni od dneva objave tega
oklica. Taksa za prijavo terjatev se plača v
višini 5% od vsote prijavljenih terjatev po-
sameznih upnikov vendar največ do vred-
nosti 2000 točk.

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

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska razvojna družba, d.d., Du-
najska 160, Ljubljana,

– Agencija Republike Slovenije za sana-
cijo bank in hranilnic, Ljubljana, Trg repub-
like 3,

– Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 19,

– Meblo Iverka, d.o.o., Nova Gorica, In-
dustrijska 5,

– Neda Čar, kot predstavnica delavcev.
Oglas je bil nabit na oglasno desko so-

dišča dne 20. 11. 1997.

St 9/97 S-471

To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/97 z
dne 22. 10. 1997, ki je postal pravnomočen
dne 6. 11. 1997 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo nad dolžnikom Avtoideal, d.o.o.,
Jadranska c. 27, Maribor, in njegovimi
upniki po predlogu dolžnika, ki glasi:

100% poplačilo terjatve z zamudnimi
obrestmi 6,85% letno, ki zapade v plačilo v
roku treh let od dneva sklenitve prisilne po-
ravnave.

Dolžnik ponuja vsem upnikom enake ob-
veznosti, zato le-te niso razvrščene v razredih.

Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.

Sklenjena prisilna poravnava ima učinek
tudi nasproti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter nasproti upnikom, ki so se po-
stopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, da se naknadno ugotovijo.

Seznam upnikov, katerih terjatve so bile
ugotovljene je sestavni del izreka sklepa
potrjene prisilne poravnave opr. št. St 9/97
z dne 22. 10. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 11. 1997
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Razpisi delovnih mest

Št. 122-1/97 Ob-5114

Svet Centra za socialno delo Slovenske
Konjice razpisuje delovno mesto

direktorja Centra za socialno delo
Slovenske Konjice

Kandidati morajo poleg splošnih, z za-
konom določenih pogojev izpolnjevati še
pogoje, ki jih določa 56. člen zakona o so-
cialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92):

– da imajo visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– da imajo opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva,

– da imajo 5 let delovnih izkušenj.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev in kratkim življenjepisom naj kan-
didati pošljejo v osmih dneh po objavi raz-
pisa na Center za socialno delo Slovenske
Konjice, Mestni trg 17, z oznako za »raz-
pis«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v tri-
desetih dneh od objave razpisa.

Center za socialno delo
Slovenske Konjice

Št. 13/133 Ob-5115

Loterija Slovenije, Ljubljana, Trubarje-
va 79, na podlagi sklepa direktorja razpisu-
je delovno mesto

vodje splošne službe
Kandidat mora izpolnjevati splošne in

naslednje pogoje:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe –

pravna smer,
– 4 leta ustreznih delovnih izkušenj.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri

leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v
osmih dneh po objavi razpisa na naslov:
Loterija Slovenije, Ljubljana, Trubarjeva 79.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v
8 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Loterija Slovenije

Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Ob-5213

Referring to the Law on Public Procure-
ment (Official Gazette of the Republic of
Slovenia, 24/97) the Ministry of Finance of
the Republic of Slovenia announces its

Intention
to Tender for the Supply of Goods and

Services

1. Tendering Authority: Republic of
Slovenia, Ministry of Finance, Župančičeva
ulica 3, Ljubljana, Slovenia (Sl).

2. Subject to Tender: goods, construc-
tions, services.

Provision of an integrated computerised
VAT System, including goods and services
as described below.

Description:
Provision and supply of goods and serv-

ices necessary to design, develop, test and
implement the computerised VAT system to
support the implementation of the VAT in
Republic Slovenia. The proposed system to
include, but not be limited to, inter alia, the
following sub-systems:

  1. Registration fo tax payers by unique
identification and including all other entries
relevant to the VAT. The existing Tax Pay-
ers Register currently in use to be analysed
for potential re-usage.

  2. Accounting of tax payers obligations,
including the processing of periodical tax
declarations, maintenance of tax payers
ledger, compliance processing and general
inquiry.

  3. Supporting Management Information
System, including necessary tools to enable
an efficient control and audit process based
on models and statistic data generated from
the tax payers ledger.

  4. Necessary interfaces and integration
of the VAT system with existing systems
in use by Treasury of Ministry of Finance,
Customs Administration, Payment Sys-
tems, etc.

  5. Electronic Document Management
System, including archiving, searching and
retrieval functions.

  6. Automatic paper document handling
system, including paper folding and envel-
op feeding functions.

3. Budget Frame: 2.000,000.000 SIT.
4. Preliminary Schedule:
– tender Documentation available – Jan-

uary 1998,
– Proposals received – March 1998,
– Supplier(s) selected – April 1998,
– Start of work – May 1998,
– Phase 1 completed (Tax payers Regis-

tration, Electronic Document Management
System, Automatic paper document han-
dling system) – November 1998,

– Phase 2 completed (Accounting of tax
payers obligations) – January 1999,

– Phase 3 completed (Supporting Man-
agement Information System, Necessary in-
terfaces and integration of the VAT system
with existing systems) – April 1999.

5. Tender Method and Qualification
Open international tender, without

pre-qualification process. Potential suppli-
ers will have to demonstrate a record of
successfully completed projects within the
public administration area in general and a
profound understanding and experience of
developing and implementing VAT systems
in particular. A co-operation with domestic
IT providers is expected.

In the evaluation of proposals a 10% on
price preference for domestic bidders will
be considered.

Ministrstvo za finance
Ministry of Finance

Javni razpisi

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca

brez omejitev za izvajanje storitev fizične-
ga varovanja na objektu Samski dom Jera-
nova, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
71 z dne 21. XI. 1997, Ob-5068, Št.
0042/32-308/63-97 se preštevilčijo: druga
6. točka v 7. točko, 7. točka v 8. točko, 8.
točka v 9. točko, 9. točka v 10. točko in
10. točka v 11. točko.

V javnem razpisu za izbiro izvajalca
brez omejitev za dobavo pisarniškega ma-
teriala, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 71 z dne 21. XI. 1997, Ob-5069, Št.
0042/32-308/63-97 se preštevilčijo: druga
6. točka v 7. točko, 7. točka v 8. točko, 8.
točka v 9. točko, 9. točka v 10. točko, 10.
točka v 11. točko in v 8. točki pri Načinu
plačila se sklicna številka pravilno glasi:
308-62-97.

Uredništvo

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za izdelavo digitalnih katastrskih
načrtov območja Maribor, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 71, z dne 21. XI.
1997, Ob-5092 se navedba vsebine pravilno
glasi:

2.1. izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Maribor 1.

Uredništvo

Popravek
Št. 689/97 Ob-5211

Na podlagi 6. in 17.b člena pravilnika
Ekološko razvojnega sklada Republike Slo-
venije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih
razpisov za kreditiranje (Ur. l. RS, št. 41/95,
54/95 in 61/96) Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije objavlja popravek javne-
ga razpisa Ekološko razvojnega sklada Re-
publike Slovenije, d.d., Ljubljana za dode-
ljevanje kreditov za zmanjšanje onesnaže-
vanja zraka, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 13, z dne 7. III. 1997, Ob-796,
Št. 12/97 tako, da se:

Javni razpis v 2. točki (2. Višina razpisa-
nih sredstev) besedilo “1,2 milijarde SIT”
nadomesti z besedilom “1,6 milijarde SIT”.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana

Št. 846/97 Ob-5128

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Lučka Lukan, dipl. org. dela, Zaloška cesta
2, Ljubljana, tel. 061/17-48-143, faks
061/17-48-254.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava čaja za po-

trebe Kliničnega centra, 12.800 kg letno
3. Orientacijska vrednost naročila:

17,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok: 12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
1%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. decembra 1997 do
11. ure, na naslov Klinični center Ljubljana,
komercialni sektor, prevzemnik tajništvo
komercialnega sektorja, Poljanski nasip 58,
1000 Ljubljana, tel. 061/17-48-100, faks
061/17-48-254, soba št. 13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. decem-
bra 1997 ob 12. uri, na naslovu: Klinični
center Ljubljana, odpiranje vodi Lučka Lu-
kan, dipl. org. dela, Zaloška cesta 7 (glav-
na  stavba  KC)  sejna  soba  SAZU,  Ljub-
ljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 7. januarja 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
komercialni sektor, kont. oseba Karmen P.
Tršelič, v.u.d., vsak delovni dan od 9. do
12. ure, Poljanski nasip 58, Ljubljana, tel.
061/17-48-222, faks 061/17-48-254, soba
št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. decembra 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra Ljubljana, Bohoričeva 28.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center Ljubljana, komercialni
sektor, kont. oseba Lučka Lukan, dipl. org.
dela, Poljanski nasip 58, Ljubljana, tel.
061/17-48-143, faks 061/17-48-254.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 25. marca
1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 16. januar 1998.

Št. 847/97 Ob-5129

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/311-634, faks
061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup higienske pa-

pirne konfekcije za potrebe Kliničnega
centra:

naziv artikla okvirna letna količina

1. Papirnate brisače:
a) role 30.000 kosov
b) zloženci 285.800 kosov
2. Toaletni papir:
a) lističi 13.248 kosov
b) role 62.011 kosov
c) role – maxi 49.836 kosov
3. Servieti papirnati 23.000 zavitkov

 á 100 kosov
4. Kozmetični robčki 23.520 zavitkov

 á 100 kosov
5. Higienske vrečke 420 kartonov

á 1000 kosov
6. Papir za WC – školjke 420 kartonov

á 2000 kosov

3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. januarja 1998 do
11. ure, na naslov Klinični center Ljubljana,
komercialni sektor, prevzemnik tajništvo
komercialnega sektorja, Poljanski nasip 58,
1000 Ljubljana, tel. 061/17-48-100, faks
061/17-48-254, soba št. 13.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. januar
1998 ob 12. uri, na naslovu: Klinični center
Ljubljana, odpiranje vodi Barbara Jurca,
dipl. ek., Zaloška cesta 7 (glavna stavba
KC, predavalnica IV) Ljubljana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. februarja 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Klinični center Ljubljana, komer-
cialni sektor, kont. oseba Karmen P. Tršelič,
v.u.d., vsak delovni dan od 9. do 12. ure, Po-
ljanski nasip 58, Ljubljana, tel. 061/17-48-222,
faks 061/17-48-254, soba št. 15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 12. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije na blagajni Klinič-
nega centra Ljubljana, Bohoričeva 28, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/311-634, faks
061/315-583.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 28. marca
1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 20. februar 1998.

Klinični center Ljubljana

Ob-5130

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., kont. oseba Franjo Bezjak, Grič 54,
Ljubljana, tel. 061/15-98-757, faks
061/15-90-149, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela.

Navedba vsebine: dobava in postavitev
prometnih znakov spremenljive vsebine
za izločanje tovornih vozil.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane pri razpisu: najnižja cena, druga
merila,  navedena  v  razpisni  dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 12. 1997 do 10.30
na naslov: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., prevzemnik tajništvo, Grič
54, 1001 Ljubljana, tel. 061/15-98-757, faks
061/15-90-149, soba št. 308.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  jasno
označene  z  napisom  “Ponudba  –  Ne
odpiraj”  in  številko  objave  v  Uradnem
listu  RS  ter  z  navedbo  predmeta  naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., odpiranje vodi
Brane Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/15-98-757, faks 061/15-90-149, soba št.
14a.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrže-
vanje avtocest, d.o.o., kont. oseba Brane
Bizjan, Grič 54, Ljubljana, tel.
061/15-98-757, faks 061/15-90-149, soba št.
303.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 7.000 SIT.

Način plačila: gotovina v blagajni na-
ročnika ali virman na žiro št.
50105-601-21275.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., AC baza Postojna, kont. oseba Mar-
jan Zavec, Industrijska cona 3, Postojna,
tel. 067/25-061, faks 067/25-307, vodja AC
baze.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Javno podjetje za vzdrževanje avtocest,
d.o.o., Ljubljana
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Št. 56/97 Ob-5131

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Naravoslovnotehniška fakulteta, kont.
oseba Ingrid Korenč, Aškerčeva 12, Ljub-
ljana, tel. 12-54-121, 12-53-458, faks
12-58-114, soba št. 109, e-mail:
ingrid.korenc@ntfgam.uni-lj.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalna opre-

ma:
1. Zeta–sizer:
– merjenje Zeta–potenciala koloidnih

delcev,
– merjenje porazdelitev velikosti koloid-

nih delcev;
2. Univerzalni natezno-tlačni stroj:
– osnovna in dodatna oprema;
3. Naprava za natančno ionsko poliranje

in tanjšanje:
– osnovni sistem z možnostjo obojestran-

skega poliranja in tanjšanja vzorcev za TEM
raziskave.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek marec in zaključek 31. 12. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 12. 1997 do
12. ure, na naslov Naravoslovnotehniška fa-
kulteta, Ingrid Korenč, Aškerčeva 12, tel.
061/12-53-458, faks 061/12-58-114, soba št.
109, e-mail ingrid.korenc@ntfgam.uni-lj.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Naravoslovnoteh-
niška fakulteta, odpiranje vodi Andrej Šti-
mulak, dipl. inž., Aškerčeva 12, Ljubljana,
tel. 061/12-53-458, 12-54-121, faks
061/12-58-114, soba št. 110, e-mail an-
drej.stimulak@ntfgam.uni-lj.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Naravoslovnotehniška fakulteta,
kont. oseba Ingrid Korenč, Aškerčeva 12,
Ljubljana, tel. 061/12-53-458, 12-54-121,
faks 061/12-58-114, soba št. 109, e-mail an-
drej.stimulak@ntfgam.uni-lj.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 50101-603-402699.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Naravoslovnotehniška fakulteta, prev-
zemnik Ingrid Korenč, Aškerčeva 12, Ljub-
ljana, tel. 061/12-53-458, 12-45-121, faks
061/12-58-114, soba št. 109, e-mail in-
grid.korenc@ntfgam.uni-lj.si.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 1. 1998.
Naravoslovnotehniška fakulteta

Ob-5123

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Uprava za izvrševanje kazenskih sank-
cij – ZPKZ – GE »Pohorje«, kont. oseba
Novak Milka, Slovenska vas 14, Mirna, tel.
068/47-010, faks 068/47-183, soba št. 112.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: zavarovanje premo-

ženja Uprave za izvrševanje kazenskih
sankcij ZPKZ Dob – gospodarska enota
Pohorje Mirna.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 12. 1997 do 9. ure,
na naslov: Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij – ZPKZ – GE »Pohorje«, vložišče,
Slovenska vas 14, 8233 Mirna, tel.
068/47-010, faks 068/47-183.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu naročnika: Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij – ZPKZ – GE
»Pohorje«, odpiranje vodi Novak Milka,
Slovenska vas 14, Mirna, tel. 068/47-010,
faks 068/47-183, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za izvrševanje ka-
zenskih sankcij – ZPKZ – GE »POHORJE«,
kont. oseba Novak Milka, Slovenska vas
14, Mirna, tel. 068/47-010, faks 068/47-183,
soba št. 112.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 12. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij – ZPKZ – GE »Pohorje«,

kont. oseba Novak Milka, Slovenska vas
14, Mirna, tel. 068/47-010 int. 241, faks
068/47-183, soba št. 112.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 12. 1997.
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij – ZPKZ – GE »Pohorje«

Št. 05-1876/97 Ob-5163

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno stanovanjsko podjetje Bre-
žice, d.d., kont. oseba Ferlan Darko, Cesta
prvih borcev 9, Brežice, tel. 0608/61-119,
faks 0608/62-403, vodja komunalnega sek-
torja.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vozilo za odvoz ko-

munalnih odpadkov;
vrsta in obseg: šasija s kabino in zračno

vzmetno zadnjo osjo prirejeno za smetarsko
nadgradnjo in nadgradnja.

kraj izpolnitve: Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:

25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma začetka in do-

končanja del: štiri mesece ali 120 dni, zače-
tek: januar in zaključek 1. maj 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1998 do 9. ure,
na sedež podjetja, na naslov: Komunalno
stanovanjsko podjetje Brežice, d.d., prev-
zemnik Mateja Lopatič, Cesta prvih borcev
9, 8250 Brežice, tel. 0608/61-119, faks
0608/62-403, sprejemna pisarna.

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

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

Javno odpiranje bo 12. 1. 1998 ob 9.30,
na naslovu: Komunalno stanovanjsko pod-
jetje Brežice, d.d., odpiranje vodi Ogorevc
Mihael gr. inž., Cesta prvih borcev 9, Breži-
ce, tel. 0608/61-119, faks 0608/62-403, sej-
na soba v pritličju (vhod iz dvorišča).

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Komunalno stanovanjsko podjet-
je Brežice, d.d., kontaktna oseba Ogorevc
Mihael gr. inž., Cesta prvih borcev 9, Breži-
ce, tel. 0608/61-119, faks 0608/62-403, soba
katastra in vodje investicij.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 15.000 SIT.
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Način plačila: na blagajni podjetja ali na
žiro račun naročnika št. 51260-601-12019.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 2. 1998.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: 30. 1. 1998.

Št. 05-1876/97 Ob-5164

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno stanovanjsko podjetje Bre-
žice, d.d., kont. oseba Mihael Ogorevc gr.
inž., Cesta prvih borcev 9, Brežice, tel.
0608/61-119, faks 0608/62-403, vodja in-
vesticij.

2. Predmet javnega naročila: blago, grad-
bena dela, storitve.

Navedba vsebine
Naziv naloge:
a) dobava gradbenih in vodovodnih

materialov – 85,000.000 SIT,
b) dobava nafte in naftnih derivatov –

71,000.000 SIT,
c) strojne usluge v gramoznici Vrbina

in asfaltni bazi Boršt – 15,000.000 SIT.
Kraj izpolnitve: Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:

171,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma začetka in do-

končanja del: dvanajst mesecev ali 334 dni,
začetek 1. 2. 1998, zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 1. 1998 do 9. ure, na
naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d., prevzemnik Mateja Lopatič,
Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice, tel.
0608/61-119, faks 0608/62-403, sprejemna
pisarna.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
9.30, na naslovu: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d., odpiranje vodi Ogo-
revc Mihael gr. inž., Cesta prvih borcev 9,
Brežice, tel. 0608/61-119, faks
0608/62-403, sejna soba v pritličju (vhod iz
dvorišča).

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d., kontaktna oseba Ogo-

revc Mihael gr. inž., Cesta prvih borcev 9,
Brežice, tel. 0608/61-119, faks
0608/62-403.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: na blagajni podjetja ali na
žiro račun naročnika št. 51260-601-12019.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave sklepa o dode-

litvi naročila: 23. 1. 1998.
Komunalno stanovanjsko podjetje

Brežice, d.d.

Ob-5165

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Ivo
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/42-03-612,
faks 063/42-03-485, soba št. 1.20.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Predmet naročila: avtobusni prevoz de-

lavcev TEŠ na delo in z dela na relacijah:
– Mozirje–Šmartno ob Paki–TE Šo-

štanj in obratno (1 avtobus): 7. – 15. ter
– Velenje–TE Šoštanj in obratno (3 av-

tobusi):
  – 1 × 6. – 14.
  – 2 × 7. – 15.
3. Orientacijska vrednost naročila: ca.

45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 12. 1997 do 10.
ure, na naslov: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., prevzemnik Jana Gorčan, dipl. ek.,
Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/42-03-582, faks 063/42-03-485, soba št.
1.21, e-mail jana.gorcan@te-sostanj.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/42-03-612, faks 063/42-03-485, sej-
na soba – pritličje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj,
d.o.o., kont. oseba Jana Gorčan, dipl. ek.,
Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/42-03-582, faks 063/42-03-485, soba št.
1.21, e-mail jana.gorcan@te-sostanj.si.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Termoelektrarna Šo-
štanj, d.o.o., kont. oseba Pavlica Šibanc-Ko-
drun, Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/42-03-633, faks 063/42-03-485, so-
ba št. 2.10.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: v zakonskem roku.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.

Št. 1022 Ob-5166

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Nigrad, javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Emil Novak, inž., Strma ulica 8,
Maribor, tel. 062/225-351.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za dobavo dveh kamionov
prekucnikov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 do 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Nigrad, Javno komunalno pod-
jetje, d.d., prevzemnik Bračko Marija, soba
št. 3/II, Strma ulica 8, 2000 Maribor, tel.
062/225-351, faks 062/225-515.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komu-
nalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slavko
Bunderla, dipl. inž., soba št. 26/I, Strma ul.
8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Nigrad, Javno komunalno podjet-
je, d.d., kontaktna oseba Jožica Likavec, Str-
ma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515, soba št. 42/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
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Način plačila: virman na račun številka:
51800-601-47072 pri APP Maribor.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko: Nigrad, Javno komu-
nalno podjetje, d.d., kont. oseba Emil No-
vak, inž., Strma ulica 8, Maribor, tel.
062/225-351.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 16. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 1. 1998.
Nigrad, d.d., Maribor

Ob-5167

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 naročni-
ka: Občina Idrija, kont. osebi: Jože Močnik
in Rajko Bezeljak, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/17-788, 73-919, faks 065/71-340.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje zimske

službe na lokalni cestni mreži v Občini
Idrija. Dolžina cestne mreže znaša 135 km.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 9,500.000
SIT, 28. 11. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 12. 1997 in zaključek 15. 3. 1997.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 12. 1997 na naslov:
Občina Idrija, prevzemnik vložišče UE Idri-
ja, Marinka Vidmar, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/17-788, 73-919, faks 065/71-340, soba
št. UE004.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj”, številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, navedbo predmeta na-
ročila, naslovom naročnika in naslovom
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Občina Idrija, odpi-
ranje vodi Jože Močnik, Mestni trg 1, Idrija,
tel. 065/71-788, 73-919, faks 065/71-340,
sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Idrija, kont. osebi
Jože Močnik in Rajko Bezeljak, Mestni trg
1, Idrija, tel. 065/71-788, 73-919, faks
065/71-340, soba št. 17.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997.

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 9. 1. 1998.

Občina Idrija

Št. 94/87 Ob-5177

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MO Velenje, urad za negospodarske jav-
ne službe, kont. oseba Dušan Dolinar, prof.,
svetovalec za vzgojo in izobraževanje, Ti-
tov trg 1, Velenje, tel. 063/855-491, faks
063/852-200, soba v 4. nadstr./1.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevozi osnovnošol-

skih otrok v MO Velenje v letu 1998 za
naslednje šole: OŠ Anton Aškerc, OŠ Gu-
stav Šilih, OŠ Livada, OŠ M.P. Toledo,
OŠ Gorica, OŠ Šalek.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 5. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov MO Velenje, urad za negospodar-
ske javne službe, prevzemnik Dušan Doli-
nar, prof., svetovalec za vzgojo in izobraže-
vanje, Titov trg 1, Velenje, tel. 063/855-491,
faks 063/852-200, soba v 4. nadstr./1.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: MO Velenje, urad
za negospodarske javne službe, odpiranje
vodi Dušan Dolinar, prof., svetovalec za
vzgojo in izobraževanje, Titov trg 1, Vele-
nje, tel. 063/855-491, faks 063/852-200,
sejna soba 1.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: urad za negospodarske javne služ-
be, kont. oseba Dušan Dolinar, prof., sveto-
valec za vzgojo in izobraževanje, Titov trg 1,
Velenje, tel. 063/855-491, faks 063/852-200.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 12. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 1. 1998.
Mestna občina Velenje

Ob-5178

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ Splošna bolnišnica Brežice, kont. ose-
ba Ferk Ljuba, Černelčeva 15, Brežice, tel.
0608/668-100, faks 0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial – kurilno olje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

18,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 12. 1997 do 10. ure,
na naslov JZ Splošna bolnišnica Brežice,
prevzemnik tajništvo, Černelčeva 15, Breži-
ce, tel. 0608/668-100, faks 0608/668-110.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: JZ Splošna bolnišnica
Brežice, odpiranje vodi Ferk Ljuba, Černel-
čeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Splošna bolnišnica Bre-
žice, kont. oseba Gramc Milena, Černelče-
va 15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman (predložiti potrjen
izvod) na račun št. 51620-603-31177 s pri-
pisom za kurilno olje po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 31. 12. 1997.

Ob-5179

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

JZ Splošna bolnišnica Brežice, kont. oseba
Tone Zorko, dipl. soc., Černelčeva 15, Breži-
ce, tel. 0608/668-100, faks 0608/668-110.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pranje perila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

21,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 12. 1997 do 10.
ure, na naslov JZ Splošna bolnišnica Breži-
ce, prevzemnik tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: JZ Splošna bolnišni-
ca Brežice, odpiranje vodi Ferk Ljuba, Čer-
nelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Splošna bolnišnica Bre-
žice, kont. oseba Gramc Milena, Černelče-
va 15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman (predložiti potrjen
izvod) na račun št. 51620-603-31177 s pri-
pisom za pranje perila po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 31. 12. 1997.

Ob-5180

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JZ Splošna bolnišnica Brežice, kont. ose-
ba dr. Šoštarič Mladen, Černelčeva 15, Bre-
žice, tel. 0608/668-100, faks 0608/668-110.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: mobilni RTG aparat.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: določi ponudnik.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 12. 1997 do 10.
ure, na naslov JZ Splošna bolnišnica Breži-
ce, prevzemnik tajništvo, Černelčeva 15,
8250 Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110 tajništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: JZ Splošna bolnišni-
ca Brežice, odpiranje vodi Ferk Ljuba, Čer-
nelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Splošna bolnišnica Bre-
žice, kont. oseba Gramc Milena, Černelče-
va 15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman (predložiti potrjen
izvod) s pripisom za mobilni rtg. aparat  na
račun št. 51620-603-31177 po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 31. 12. 1997.
JZ Splošna bolnišnica Brežice

Ob-5181

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
p.o., kont. oseba Mateja Langerholc, To-
plarniška 19, Ljubljana, tel. 140-50-80, faks
444-567, soba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sukcesivna dobava

materialov in izdelkov za potrebe obrato-
vanja in vzdrževanja Termoelektrarne
Toplarne v letu 1998 – blago je razvrščeno
po sklopih, ponudnik lahko ponudi samo en
sklop:

– sklop št. 1: črne metalurgije,
– sklop št. 2: elektromaterial I.,
– sklop št. 3: elektromaterial II.,
– sklop št. 4: elektromaterial III.,
– sklop št. 5: ležaji,
– sklop št. 6: tesnini materiali.
Obseg ali količina vseh sklopov (1-6):

po specifikaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

62,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek januar 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, prevzemnik komercialno nabav-
ni sektor, Toplarniška 19, 1110 Ljubljana,
tel. 140-50-80, faks 444-567, soba št. 33.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, odpiranje vodi Povše Roman, To-
plarniška 19, Ljubljana, tel. 140-50-80, faks
444-567, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, kont. oseba Mateja Langerholc,
Toplarniška 19, Ljubljana, tel. 140-50-80,
faks 444-567, soba št. 27.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko plačilo, na
račun št. 50103-601-16504.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Termoelektrarna toplarna Ljubljana

Št. 1997/584 Ob-5182

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba Jo-
že Vimpolšek, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/125-03-33, faks 061/219-389.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava krmilno-sig-

nalnih in merilnih kablov opletenih z ba-
kreno izvedbo, tipa NYCY in NYCWY,
izdelanih po predpisu DIN VDE 0271.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 10,000.000
SIT, začetek 28. 11. 1997 in zaključek 9. 1.
1998.

4. Dobavni rok: do konca februarja 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
so navedene v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 12. 1997 do 8.30
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na naslov Elektro-Slovenija, d.o.o., prev-
zemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Javni raz-
pis za dobavo krmilno-signalnih in meril-
nih kablov opletenih z bakreno izvedbo,
tipa NYCY in NYCWY, izdelanih po pred-
pisu DIN VDE 0271 – ne odpiraj” in šte-
vilko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Jože Vimpolšek, Haj-
drihova 2, Ljubljana, tel. 12-50-333, faks
061/219-389, soba št. 40/IV.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Mojca Ferleš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 061/216-643, faks
061/125-22-50, soba št. 22/IV.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 12. 1997, med 8. in 12. uro za 5.250
SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko
v blagajni naročnika, na žiro račun številka:
50106-601-90093.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 9. 1. 1998.
Elektro-Slovenija, d.o.o.,

Ljubljana

Ob-5183

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Dom starejših Hrastnik, kont. oseba Ja-
nja Presečki, Novi Log 4/a, Hrastnik, tel.
0601/43-422.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pranje in likanje pe-

rila in oblačil (pranje, likanje, zlaganje,
sortiranje in transport umazanega in či-
stega perila).

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,323.700 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov: Dom starejših Hrastnik, prev-

zemnik tajništvo, Novi Log 4/a, Hrastnik,
tel. 0601/43-422.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 12. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Dom starejših Hrast-
nik, odpiranje vodi Nives Venko, dipl. prav-
nica, Novi Log 4/a, Hrastnik, tel.
0601/43-422.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 18. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom starejših Hrastnik,
kont. oseba Helena Jamšek, Novi Log 4/a,
Hrastnik, tel. 0601/43-422.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 1.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 52710-603-41292.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 9. 1. 1998.
Dom starejših Hrastnik

Ob-5184

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunalno podjetje Komunala Kočev-
je, kont. oseba Vladimir Bizjak, Tesarska
10, Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: EL kurilno olje –

ca. 900.000 l, para, tlak do 12 bar, tempe-
ratura do 190 °C, ca. 4.000 ton.

3. Orientacijska vrednost naročila: EL ol-
je – 43,000.000 SIT, para 16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– kvaliteta,
– plačilni rok,
– cena,
– reference dobavitelja,
– garancija za izvršitev naročila,
– popust in druge ugodnosti,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 18. 12. 1997 do 9. ure,
na naslov: Komunalno podjetje Komunala
Kočevje, prevzemnik Urša Butala, Tesarska
10, 1330 Kočevje, tel. 061/851-260, faks
061/851-697, tajništvo.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Komunala Kočevje, odpiranje vodi Vladi-
mir Bizjak, Tesarska 10, Kočevje, tel.
061/851-260, faks 061/851-697.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno podjetje Komu-
nala Kočevje, kont. oseba Vladimir Bizjak,
Tesarska 10, Kočevje, tel. 061/851-260,
851-562, faks 061/851-697.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997.

Ponudba mora veljati do: 10. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 1. 1998.
Komunalno podjetje

Komunala Kočevje

Ob-5185

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kozje, kont. oseba župan Boži-
dar Sok, Kozje 37, Kozje, tel. 063/781-074,
faks 063/781-075.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvajanje gradbeno
obrtniških in instalacijskih del pri dogra-
ditvi VVZ – Vrtec Kozje v dveh fazah:

– I. faza: izvedba igralnice in delna in-
frastruktura,

– II. faza – kuhinja s sanitarijami.
Fazna izvedba zaradi sprostitve prosto-

rov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: skupni rok obeh faz znaša
6 mesecev ali 185 koledarskih dni, od tega:

– I. faza: 4 mesece,
– II. faza: 2 meseca;
začetek 15. 2. 1998 in zaključek 15. 8.

1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 12. 1997 do 13.
ure, na naslov: Občina Kozje, prevzemnica
Irena Jug, Kozje 37, 3260 Kozje, tel.
063/781-074, faks 063/781-075.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 1998 ob
11. uri, na naslovu: Občina Kozje, odpira-
nje vodi Irena Jug, Kozje 37, Kozje, tel.
063/781-074, faks 063/781-075.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Kozje, župan Boži-
dar Sok, dr. vet. med., Kozje 37, Kozje, tel.
063/781-074, faks 063/781-075.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 12. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: potrdilo Agencije za pla-
čilni promet RS na račun številka:
50730-630-10194, Občina Kozje s pripisom:
Razpisna dokumentacija.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: IRTAS, d.d., kont. oseba Peter Antuno-
vič dipl. inž., Opekarska 11, Ljubljana, tel.
12-56-184, faks 12-58-174.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 1. 1998.
Občina Kozje

Ob-5186

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.
oseba Alojz Bokan, Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-600, faks 062/104-444.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za

geodetsko snemanje telekomunikacijskih
kablov v letu 1998 za potrebe Telekom
Slovenije, p.o., PE Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 16. 12. 1997 do 10.
ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, prevzemnik Manja Bjelica Fijok,
Titova c. 38, 2001 Maribor, tel. 062/44-414,
faks 062/104-444, soba št. 006.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, odpiranje vodi Dušan No-

vačan, Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444, sejna soba I.
nadstropje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, kont. oseba Manja Bjelica Fijok,
Titova c. 38, Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444, soba št. 6.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 12. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor,
kont. oseba Alojz Bokan, Titova c. 38, Ma-
ribor, tel. 062/44-600, faks 062/104-444.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 12. 1997.
Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor

Št. 8000-208/97 Ob-5187

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
kont. oseba Jelka Vintar – vodja založbe,
Poljanska cesta 28, Ljubljana, tel.
061/13-33-266, faks 061/310-267, soba št.
010.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje tiskarskih,

grafičnih in oblikovalskih storitev za po-
trebe Zavoda RS za šolstvo v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 80,000.000
SIT, 28. 11. 1997.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 1. 1998 do 9. ure, na
naslov: Zavod Republike Slovenije za šols-
tvo, prevzemnik sprejemna pisarna – vlo-
žišče, Poljanska cesta 28, Ljubljana, tel.
061/13-33-266, faks 061/310-267, soba št.
014/pritličje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za tiskarske,
grafične in oblikovalske storitve – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 1998 ob
11. uri na naslovu: Zavod Republike Slove-
nije za šolstvo, odpiranje vodi Ivan Biščak
– pomočnik direktorja, Poljanska cesta 28,
Ljubljana, tel. 061/13-33-266, faks
061/310-267, soba št. 302/III. nadstropje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Zavod Republike Slovenije za šols-
tvo, kont. oseba Zvonka Labernik, Poljanska
cesta 28, Ljubljana, tel. 061/13-33-266, faks
061/310-267, soba št. 08/pritličje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 1. 12. 1997 do 4. 12. 1997 od 10. do
13. ure.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 6. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 28. 1. 1998.
Zavod RS za šolstvo

Št. 75/97 Ob-5188

Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo in dobavo vozila z navlečnim
sistemom ter dvigalom

1. Naročnik: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Maribor, Nasipna 64, Maribor.

2. Predmet javnega razpisa: izbira na-
jugodnejšega ponudnika za nabavo in do-
bavo vozila z navlečnim (Rollkipper) si-
stemom ter dvigalom.

3. Tehnične zahteve
Šasija naj bo troosna, znamke Mercedes,

bruto teže 26 ton s hidravličnim navlečnim
sistemom, prilagojena za kontejnerje do
6 metrov dolžine. Na šasiji je permanentno
nameščeno dvigalo. Ostale tehnične zahte-
ve so podane v razpisni dokumentaciji.

4. Okvirna cena: skupna vrednost vozil:
20 mio SIT.

5. Plačilni pogoji: rok plačila je mini-
malno 60 dni od izstavitve fakture, avans ni
mogoč.

6. Dobavni rok: prednost imajo ponud-
niki s čim krajšim dobavnim rokom.

7. Pogoji razpisa:
– ponudba naj bo oblikovana v dveih va-

riantah:
a) kompletno vozilo po osnovni tehnični

specifikaciji,
b) opcije;
– dvoletna garancija,
– urejen servis in skladišče rezervnih de-

lov, podan sistem zagotavljanja urgentno
potrebnih rezervnih delov, usposobljeno
osebje servisa (prednost ima servis ali skla-
dišče rezervnih delov bliže Mariboru),

– za dobavljeno vozilo mora biti dostav-
ljena kompletna tehnična dokumentacija,
vključno servisni priročnik in ustrezne jav-
ne listine z veljavnostjo v Sloveniji,

– servis mora biti zagotovljen v Sloveni-
ji, izbrani dobavitelj bo moral v garancijski
dobi na poziv uporabnika odpraviti napake
v najkrajšem možnem času in tako, da ne bo
motil obratovanja. V primeru, da ponudnik
v garancijski dobi in v s pogodbo določe-
nem času ne bo odpravil napako ima naroč-
nik pravico napake v garancijski dobi od-
praviti sam (ali z drugim izvajalcem) na
račun ponudnika.
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Ponudnik naj poda predlog garancije za
zagotovitev servisnih storitev.

8. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek registra z opisom dejavnosti, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev, za sa-
mostojne podjetnike pa priglasitev pri davč-
nem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,

– končno ceno, izraženo v SIT z vklju-
čenimi stroški in dajatvami fco kupec,

– opcijo ponudbe,
– osnutek pogodbe,
ter elemente, ki bodo merila za izbiro

najugodnejšega ponudnika.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– organiziranost servisnih storitev,
– reference,
– druge ugodnosti.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče

dvigniti v tajništvu naročnika Javnega pod-
jetja Snaga, d.o.o., Maribor, Nasipna 64.

11. Obveznosti naročnika
Naročnik si pridržuje pravico ogleda po-

nujenega pred svojo odločitvijo.
Ta razpis v nobenem primeru ne zavezu-

je naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

12. Oddaja in javno odpiranje ponudb
Interesenti morajo oddati ponudbe na na-

slov Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, Maribor, v 21 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, do 12. ure.

Datum javnega odpiranja ponudb bo spo-
ročen vsem ponudnikom pravočasno posla-
nih ponudb in bo v roku 7 dni od izteka
oddaje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju ponudb imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
pisemskih ovojnicah z dobro vidno oznako
“Ne odpiraj” ter “Ponudba: Vozilo “Rollki-
per” z dvigalom”, naslovom, telefonsko in
telefaks številko ponudnika ter imenom kon-
taktne osebe.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na naslovu naročnika pri Branku
Kosiju, tel. 305-615 med 8. in 10. uro.

13. Odločitev naročnika
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 25 dneh po odpiranju ponudb.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Maribor

Ob-5189

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 omejitve

1. Ime in sedež naročnika: Kmetijski in-
štitut Slovenije, kontaktna oseba dr. Vladi-
mir Meglič, Hacquetova 17, Ljubljana, tel.
137-53-75 (centrala), faks 061/137-54-13.

2. Predmet javnega naročila: atomski ab-
sorpcijski spektrometer z grafitno kiveto in
Zeemanovo korekcijo ozadja z dodatno
opremo:

– autosampler za vzorce,
– sistem za hidridno tehniko in tehniko

hladnih par,
– žarnice z votlo katodo za elemente: B,

Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, As, Se, Ni in Pb,
– software podpora instrumenta v siste-

mu Windows vključno z računalnikom in
printerjem,

– odzračevalni sistem,
– reducirni ventil za argon.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kakovost,
– cena,
– dobavni rok,
– garancija ter kvaliteten in hiter servis,
– pogoji plačila,
– reference,
– montaža sistema v laboratoriju in šola-

nje kadra za delo z instrumentom,
– dodatne ugodnosti.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-

rila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.

5. Ponudba mora vsebovati še:
– dokazila o registraiji in dovoljenje za

opravljanje dejavnosti,
– vzorec pogodbe,
– izkaz finančnega stanja ponudnika

(BON 1, 2 in 3).
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 19. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov: Kmetijski inštitut Slovenije,
Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, tel.
137-53-75 (centrala), faks 137-54-13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
atomski absorpcijski spektrometer” in toč-
nim naslovom ponudnika.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Kmetijski inštitut Slo-
venije, odpiranje vodi dr. Vladimir Meglič,
dipl. inž. kmet., Hacquetova 17 – vhod iz
Črtomirove ulice, Ljubljana, tel. 137-53-75
(centrala), faks 137-54-13, sejna soba št. 19.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 1. 1998.

8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati vsaj tri mesece.
Datum objave razpisa: 28. 11. 1997.

Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 04-03-9346/2-97 Ob-5190

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-92, faks
061/140-21-55, soba št. 720.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški, računal-

niški in potrošni material.
Dobava pisarniškega, računalniškega in

potrošnega materiala se bo izvajala na loka-
ciji posameznih carinarnic Celje, Dravo-
grad, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana in
CURS.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 2. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

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

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 5. 1. 1998 do 9. ure, na
naslov Carinska uprava RS, prevzemnici
Erika Anderlic, Karmen Racic, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int.
21-78, soba št. 709.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Carinska uprava,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44 int.
21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba, 11.
nad.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Carinska uprava RS, kont.
osebi Irena Bera, Barbara Gašperlin, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-92, 22-77, faks 061/140-21-55, soba
št. 720, 719.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način  plačila:  z  virmanom  na  račun
številka: 50100-637-55445 sklicna št.:
161310.

Ponudniki morajo ob prevzemu razpisne
dokumentacije predložiti potrdilo Agencije
za plačilni promet o izvršenem plačilu.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 1. 1998.
Ministrstvo za finance

Carinska uprava RS
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Št. 5/97 Ob-5191

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Koper, kont. oseba Tatjana
Lečič, dig. Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290, faks 066/273-214, soba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nadzor nad izvaja-

njem gradbenih del za nadomestno grad-
njo stanovanjskega objekta Dekani 176.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 1,400.000
SIT, 28. 11. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek takoj po podpisu
pogodbe, zaključek pa 6 mesecev po pričet-
ku del.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 12. 1997 do 11. ure,
na naslov Mestna občina Koper, tajništvo,
Verdijeva 6, 6000 Koper, tel. 066/446-285,
faks 066/273-214, soba št. 201.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 1997
ob 11.30 na naslovu: Mestna občina Koper,
odpiranje vodi Irena Kocjančič, dipl. prav.
Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-285, faks
066/273-214, soba št. 201.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega
razpisa najkasneje 7 dni po sprejemu sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, urad
za nepremičnine, tajništvo, Verdijeva 6, Ko-
per, tel. 066/446-285, faks 066/273-214, so-
ba št. 201.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 12. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun št.
51400-630-90004 (Ž.R. Mestne Občine Ko-
per).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati 45 dni od dneva

odpiranja.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 9. 1. 1998.

Ob-5192

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Mestna občina Koper, kont. oseba Tatjana
Lečič, dig. Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290, faks 066/273-214, soba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: nadomestna gradnja
stanovanjskega objekta Dekani 176.

3. Orientacijska vrednost naročila
95,000.000 SIT, 28. 11. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek takoj po podpisu
pogodbe, zaključek pa 6 mesecev po pričet-
ku del.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 12. 1997 do 11. ure,
na naslov Mestna občina Koper, tajništvo,
Verdijeva 6, 6000 Koper, tel. 066/446-285,
faks 066/273-214, soba št. 201.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 1997
ob 11.30 na naslovu: Mestna občina Koper,
odpiranje vodi Irena Kocjančič, dipl. prav.
Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-285, faks
066/273-214, soba št. 201.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje 7 dni po sprejemu sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, urad
za nepremičnine, tajništvo, Verdijeva 6, Ko-
per, tel. 066/446-285, faks 066/273-214, so-
ba št. 201.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 12. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun št.
51400-630-90004 (Ž.R. Mestne Občine Ko-
per).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do  45 dni od dne-

va odpiranja.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 9. 1. 1998.
Mestna občina Koper

Su 36-01/97 Ob-5193

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Okrožno sodišče v Murski
Soboti objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

sukcesivno dobavo pisarniškega in
drugega potrošnega materiala v letu

1998

1. Naročnik: Okrožno sodišče v Murski
Soboti, Slomškova 21, Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: sukcesivna dobava
pisarniškega in drugega potrošnega mate-
riala.

3. Orientacijska vrednost naročila je
14,000.000 SIT.

4. Pogodba o sukcesivni dobavi pisar-
niškega in drugega potrošnega materiala bo
sklenjena za obdobje od 15. 1. 1998 do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika oziroma dobavitelja so:

– kakovost,
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudniki nu-

dijo.
6. Naročnik si pridržuje pravico določiti

morebiten manjši obseg dobave od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva in dejanske potrebe naročnika.

7. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z imenom in naslovom ponudni-
ka in napisom: “Ponduba – Ne odpiraj” in
navedbo številke javnega razpisa v Uradnem
listu RS, ter navedbo predmeta naročila.

8. Upoštevane bodo ponudbe, predlože-
ne do petka, 19. 12. 1997 do 12. ure na
naslov: Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.

Ponudba mora veljati do sklenitve po-
godbe z enim od ponudnikov.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in pridobijo vse potrebne po-
datke v zvezi z javnim razpisom na Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, Slomškova
21, Murska Sobota, telefon: 069/31-920,
faks 069/31-326 pri računovodji sodišča De-
ziderju Šoošu. Razpisna dokumentacija bo
na voljo do 19. 12. 1997.

10. Javno odpiranje ponudb bo potekalo
23. 12. 1997 ob 13. uri v prostorih Okrožne-
ga sodišča v Murski Soboti.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 7 dneh od sprejetega skle-
pa o izbiri, osnovni podatki o izidu javnega
razpisa pa bodo objavljeni v Uradnem listu
RS, v roku 14 dni.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

Ob-5194

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

dobavo in montažo protipožarnih
sistemov

1. Predmet razpisa so izdelava tehnične
dokumentacije ter dobava in montaža proti-
požarnih sistemov v naslednjih poslovnih
objektih Agencije Republike Slovenije za
plačilni promet:

– ekspozitura Laško, Valvazorejv trg 5,
– ekspozitura Šmarje pri Jelšah, Ašker-

čev trg 13,
– ekspozitura Žalec, Šlandrov trg 22,
– ekspozitura Šentjur pri Celju, Mestni

trg 9,
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– ekspozitura Ajdovščina, Gregorčičeva
ulica 21,

– ekspozitura Ljutomer, Ormoška cesta 3,
– ekspozitura Gornja Radgona, Partizan-

ska cesta 22,
– ekspozitura  Mozirje,  Savinjska  ce-

sta 3.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente

in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Predvideni rok za začetek izvedbe del
je v decembru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in si ogledajo objekte pod po-
gojem, da predložijo pooblastilo in dokazi-
lo o pridobitvi pooblastila za izvajanje po-
žarnega varovanja, in sicer:

– 4. 12. 1997:
ob 9. uri v ekspozituri Mozirje, Savinj-

ska cesta 3,
ob 11. uri v ekspozituri Žalec, Šlandrov

trg 22,
ob 13. uri v ekspozituri Laško, Valva-

zorjev trg 5,
ob 14.30 v ekspozituri Šentjur pri Celju,

Mestni trg 9,
ob 16. uri v ekspozituri Šmarje pri Jel-

šah, Aškerčev trg 13;
– 5. 12. 1997:
ob 10. uri v ekspozituri Ajdovščina, Gre-

gorčičeva ulica 21;
– 9. 12. 1997:
ob 11. uri v ekspozituri Ljutomer, Or-

moška cesta 3,
ob 13. uri v ekspozituri Gornja Radgona,

Partizanska cesta 22.
Dvig razpisne dokumentacije po nave-

denih terminih ne bo možen.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika

bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena in rok
izvedbe.

6. Ponudniki lahko oddajo ponudbe v ro-
kih in na naslov Agencije Republike Slove-
nije za plačilni promet, kot sledi:

– do 15. 12. 1997 do 15. ure za ekspozi-
ture Laško, Šmarje pri Jelšah, Žalec in Šent-
jur pri Celju na naslov: podružnica Celje,
Ljubljanska 1a,

– do 15. 12. 1997 do 15. ure za ekspozi-
turo Mozirje na naslov: podružnica Vele-
nje, Rudarska 3,

– do  16.  12.  1997  do  15.  ure  za
ekspozituro Ajdovščina na naslov: podruž-
nica Nova Gorica, Ulica Gradnikove bri-
gade 2,

– do 19. 12. 1997 do 15. ure za ekspozi-
turi Ljutomer in Gornja Radgona na na-
slov: podružnica Murska Sobota, Sloven-
ska ulica 2.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– požarna varnost”. Za pravočasno predlo-
žene se bodo štele  ponudbe, ki bodo inve-
stitorju predložene v zgoraj določenih ro-
kih.

7. Javno odpiranje ponudb bo na naslo-
vih in za ekspoziture iz 6. točke, in sicer:

– 16. 12. 1997 ob 10. uri v podružnici
Celje,

– 16. 12. 1997 ob 12. uri v podružnici
Velenje,

– 17. 12. 1997 ob 10. uri v podružnici
Nova Gorica,

– 22. 12. 1997 ob 10. uri v podružnici
Murska Sobota.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
ših ponudnikov pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 02-327/97 Ob-5195

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Bolnišnica za ginekologijo in porodniš-
tvo Kranj, kontaktna oseba Nada Mihajlo-
vič, pomočnica direktorja, Kidričeva 38 a,
Kranj, tel. 064/28-28-00, faks 064/28-28-51.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: meso in izdelki iz

mesa.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,000.000 SIT.
4. Dobavni rok začetka in dokončanja

del: 12 mesecev oziroma začetek 1. 1. 1998
in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudbe: najnižja ce-
na in druga merila iz razpisne dokumentaci-
je.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 12. 1997 do 12. ure
na naslov: Bolnišnica za ginekologijo in po-
rodništvo Kranj, Kidričeva 38 a, tajništvo
pomočnice direktorja Nade Mihajlovič –
prevzemnica dokumentacije Angelca Bizo-
vičar.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” s
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 11. 12. 1997
ob 9. uri na naslovu Bolnišnice za ginekolo-
gijo in porodništvo v Kranju, Kidričeva 38
a, sejna soba bolnišnice.

Odpiranje vodi Nada Mihajlovič, tel.
064/28-28-40.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 12. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj, tajništvo pomočnice
direktorja – Angelca Bizovičar, tel.
064/28-28-41.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 12. 1997 do 12. ure za 5.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun št.
51500-603-30372.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije samo pisne se do-

bijo na naslovu Nada Mihajlovič, pomočni-
ca direktorja, Kranj, Kidričeva 38 a, tel.
064/28-28-00 ali faks 064/28-28-51.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti, kot to določa 50. člen zakona.

Ponudba mora veljati do 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: do 31. 12. 1997.
JZ Bolnišnica za ginekologijo in

porodništvo Kranj

Št. 125/97 Ob-5201

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kont. oseba Kmet Miha, Trubar-
jeva 2, Ljubljana, tel. 061/1323-245, faks
061/323-955, soba št. 108 a e-mail:
Mojca.Furlan@ivz.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški in raču-

nalniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 12. 1997 do 11.
ure, na naslov Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, prevzemnik Radelj
Rozenka, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, tel.
061/1323-245, faks 323-955, soba št. 001,
e-mail Mojca.Furlan@ivz.sigov.mail.si.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Inštitut za varovanje
zdravja Republike Slovenije, odpiranje vodi
Mojca Furlan, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
061/1323-245, faks 061/323-955, soba št.
104, e-mail Mojca.Furlan@ivz.sigov.mail.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Inštitut za varovanje zdrav-
ja Republike Slovenije, kont. oseba Kmet
Miha, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel.
1323-245, faks 323-955, soba št. 108 a,
e-mail Mojca.Furlan@ivz.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: pred prevzemom razpisne
dokumentacije na račun št.
50100-603-41773.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavl-
janjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 30. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 1. 1998.
Inštitut za varovanje zdrajva
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Ob-5196

Na podlagi 187. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97)
Osnovna šola Mislinja objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Osnovna šola Mislinja, Šen-
tilj pod Turjakom 1, Mislinja.

2. Predmet razpisa: storitev.
Navedba vsebine: prevoz osnovnošol-

skih otrok v Občini Mislinja, ki so več kot
4 km oddaljeni od šole na relacijah, navede-
nih v razpisni dokumentaciji za koledarska
leta od vključno 1998 do vključno 2002, s
tem da se prevozi vršijo zjutraj do šole in po
pouku iz šole.

3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov za koledarsko leto znaša skupno
14,000.000 SIT.

Ponudniki lahko podrobnejše informaci-
je o prevozih dobijo pri naročniku.

4. Prevoz lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki. Storitve morajo nu-
diti kvalitetno, odgovorno in v skladu s cest-
noprometno zakonodajo.

Ponudniki lahko ponudijo prevoze za vse
ali za posamezne relacije.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponud-

nika ter naslov,
– potrdila o registraciji podjetja ali obrt-

no dovoljenje ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev za opravljanje dejavnosti prevoza,

– reference, ki so jih ponudniki na tem
področju pridobili z dosedanjim delom,
predvsem pri prevozih otrok,

– podatke o voznem parku, lastništvu vo-
zil in voznikih,

– način in jamstvo zavarovanja vozil in
potnikov,

– bruto ceno za prevožen km in skupno
dnevno bruto ceno za celotno ponudbo,

– strukturo cene in način določanja ko-
rekcije in poviševanja cene,

– način obračunavanja storitev in plačil-
ne pogoje,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kakovost ponujene storitve (kvaliteta

vozil in prevozov),
– dosedanje reference pri izvajanju to-

vrstnih prevozov,
– ponudbena cena, način korekcije cene

in plačilni pogoji,
– poznavanje terena in razmer,
– popolnost zavarovanja otrok,
– zagotavljanje nadomestila v primeru

okvare vozil ali bolezni voznika,
– druge ugodnosti ponudnika.
Merila so enakovredna in ni nujno, da je

najcenejši ponudnik najugodnejši.
Ponudbo lahko oddajo le ponudniki, ki

opravljajo prevoze brez podizvajalcev.
7. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena

pogodba za razpisano obdobje petih let z
navedbo pogojev za morebitno predčasno
odpoved pogodbe.

Z dodatki k pogodbi se bodo določale
spremembe cen v skladu z merili za korek-
turo cene, določenimi v pogodbi.

8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS v zaprti
kuverti na naslov naročnika s pripisom “Jav-
ni razpis - prevozi učencev - ne odpiraj!”

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
13. uri v prostorih naročnika.

10. Odpiranje ponudb in izbiro ponudni-
ka bo opravila komisija za vodenje postop-
ka javnega razpisa in izbiranje ponudb.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 10 dneh po izteku roka za od-
dajo ponudb.

12. Izbrani ponudnik mora z naročnikom
podpisati pogodbo najkasneje v roku 10 dni
po prejemu obvestila o izboru.

Osnovna šola Mislinja

Št.006-10/97 Ob-5197

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogaška
Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

gasilskega doma v Rogaški Slatini do
III. gradbene faze

1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-
letniška ulica 2, Rogaška Slatina.

2. Predmet razpisa: gradnja gasilskega
doma v Rogaški Slatini do III. gradbene
faze.

3. Orientacijska vrednost del: 15,000.000
SIT.

4. Predvideni rok pričetek del je 20. 1.
1998. Rok za dokončanje del je 10. 3. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena do konca gradnje po
načelu “ključ v roke” in pod pogojem, da se
izvajalec odpove zahtevi po 637. členu ZOR.

6. Rok za oddajo ponudb je do ponedelj-
ka, 22. 12. 1997 do 12. ure neglede na vrsto
prenosa, na naslov: “Občina Rogaška Slati-
na, Izletniška 2, Rogaška Slatina”.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj - ponudba za gasilski
dom”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 23. 12.
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška
Slatina. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2, pri tajnici župana. Informacije
lahko dobite na telefon 063/814-222. Rok
za dvig razpisne dokumentacije je do 10. 12.
1997.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 3.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217 Občina

Rogaška Slatina s pripisom “Javni razpis za
gasilski dom”.

Občina Rogaška Slatina

Št. 22/97 Ob-5198

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Krajevna skupnost Radenci
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dokončanje

gradbenih del in opreme mrliške vežice
na novem pokopališču v Radencih
1. Naročnik za izvedbo del navedenih v

javnem razpisu je Krajevna skupnost Ra-
denci, Panonska cesta 1, Radenci.

2. Predmet razpisa: dokončanje (finali-
zacija) vseh gradbeno obrtniških del ter ce-
lotna opremljenost mrliške vežice razen
elektro-grelnih naprav.

3. Orientacijska vrednost predvidenih del
je 14,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izvedbe je 90 koledar-
skih dni od dneva sklenitve pogodbe.

Orientacijsko bi se naj dela pričela izva-
jati 15. 4. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– celovitost vsebine ponudbe,
– reference in strokovna usposobljenost

ponudnika,
– cene in plačilni pogoji,
– roki izvedbe,
– druge ugodnosti, katere nudi ponudnik

naročniku.
6. K ponudbi mora ponudnik predložiti

izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del ter da jih je sposoben izvesti
v razpisnem roku.

7. Razpisna dokumentacija s projektno
nalogo je na razpolago na sedežu Krajevne
skupnosti Radenci, Panonska cesta 1 vsak
dan od 8. do 13. ure, kjer ponudniki dobijo
projektno nalogo in vse ostale potrebne in-
formacije v roku od 3 do 30 koledarskih dni
po objavi v Uradnem listu RS.

8. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati
naslednje elemente:

8.1. Firma oziroma ime ponudnika;
8.2. Dokazila o registraciji;
8.3. Reference;
8.4. Ponudbeni predračun s prilogami:
– predračun del - specificirano po vrsti

del,
– delež stroškov in navedba eventualnih

podizvajalcev,
– datum do katerega velja ponudba,
– dinamika plačil po ponudbi v povezavi

s ponujenimi ugodnostmi,
– predlog pogodbe;
8.5. Dinamiko realizacije ponudbe po po-

stavkah - terminski plan;
8.6. Način obračunavanja del;
8.7. Garancijski rok in način zavarova-

nja izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo;
8.8. Ugodnosti katere nudi ponudnik na-

ročniku;
8.9. Navedba pooblaščene osebe ponud-

nika.
9. Investitor si pridržuje pravico oddati

dela fazno glede na razpoložljiva finančna
sredstva.
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10. Ponudbe se lahko predložijo do 30.
koledarskega dne do 10. ure po objavi v
Uradnem listu RS na naslov: Krajevna skup-
nost Radenci, Panonska cesta 1, Radenci.
Ponudbe se oddajo v zapečateni kuverti z
oznako »Ponudba za opremo mrliške vežice
v Radencih – Ne odpiraj«.

11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri v prostorih Krajevne skupnosti
Radenci. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči, morajo predložiti veljavno poobla-
stilo za zastopanje.

12. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno in ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.

13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

14. Kontaktna oseba: Zdenka Gider, taj-
nica KS Radenci, tel. št. 069/65-129.

Krajevna skupnost
Radenci

Ob-5202

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: OŠ Velika Nedelja, kont. oseba Boris
Skok, Velika Nedelja 13, Velika Nedelja,
tel. 062/718-042, faks 062/718-101.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja prizidka
pri telovadnici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 12. 1997 do 9. ure,
na naslov: OŠ Velika Nedelja, prevzemnik
Boris Skok, Velika Nedelja 13, Velika Ne-
delja, tel. 062/718-042, faks 062/718-101.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 12. 1997,
ob 9. uri, na naslovu: OŠ Velika Nedelja,
odpiranje vodi Irena Meško-Kukovec, Veli-
ka Nedelja 13, Velika Nedelja, tel.
062/718-042, faks 062/718-101.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. oseba
Boris Skok, Velika Nedelja 13, Velika Ne-
delja, tel. 062/718-042, faks 062/718-101.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: s položnico, na račun šte-
vilka: 52410-603-30297.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 1. 1998.
Osnovna šola

Velika Nedelja

Št. 44/97 Ob-5204

Na podlagi zadnje alinee 3. točke 45.
člena statuta Občine Ormož (Uradni vestnik
Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 14. člena
statuta Krajevne skupnosti Ormož (Uradni
vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 2/97) ter
19. člena zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97) objavlja Krajevna skup-
nost Ormož naslednji

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

urejanje z mestnim pokopališčem in
mrliško vežico v Ormožu in

pokopališčem in mrliško vežico na
Humu

1. Naročnik: Krajevna skupnost Ormož,
Skolibrova 17 v Ormožu.

2. Predmet razpisa:
– urejanje mestnega pokopališča in mr-

liške vežice v Ormožu in pokopališča in
mrliške vežice na Humu,

– pokopališka dejavnost na mestnem po-
kopališču in pokopališču na Humu.

3. Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

4. Razpisno dokumentacijo s popisi del
lahko ponudniki dobijo na sedežu Krajevne
skupnosti Ormož, Skolibrova 17 v Ormožu.
Kontaktna oseba je Trstenjak Franc.

5. Ponudniki naj pošljejo pisne ponudbe
na naslov: Krajevna skupnost Ormož, Sko-
librova 17 v Ormožu – v zaprti kuverti z
oznako: »Ne odpiraj – ponudba – javni raz-
pis – urejanje z mestnim pokopališčem in
mrliško vežico v Ormožu in pokopališčem
in mrliško  vežico na Humu«.

6. Predvideni rok za začetek opravlja-
nja del, ki so predmet ponudbe je marec
1998.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– reference, morebitne ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
8. Odpiranje prispelih ponudb bo prvi de-

lovni dan po zaključku razpisa ob 13. uri na
sedežu KS. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni od objave javnega razpisa.

KS Ormož

Ob-5205

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Mengeš ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev gradbeno obrtniških

in instalalcijskih del za adaptacijo
igralnice v VVE  Gobica

1. Naročnik Občina Mengeš, Slovenska
cesta 30, Mengeš.

2. Predmet razpisa: adaptacija in preure-
ditev obstoječih dveh kabinetov in hodnika
v igralnico za kombinirani oddelek v prit-
ličnih prostorih VVE:

a) gradbena dela: rušitvena dela in zi-
darska dela,

b) obrtniška dela: mizarska dela, slikar-
sko pleskarska dela, tlakarska dela,

c) instalacijska dela: elektro in strojne
instalacije.

3. Orientacijska vrednost naročila je
2,200.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico do zmanj-
šanja obsega predvidenih del od razpisane
glede na razpoložljiva finančna pri čemer
ponudnik nima pravice uveljavljanja od-
škodnine v primeru omenjenih sprememb.
Poleg razpisanih del daje naročnik tudi pov-
praševanje za opremo navedene igralnice,
ki je zgolj informativno.

4. Rok za izvedbo: pričetek v decembru
1997, z dokončanjem v januarju 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) strokovna usposobljenost,
b) ponudbena vrednost,
c) reference ponudnika,
c) celovitost ponudbe,
e) upoštevanje razpisnih pogojev,
f) druge ugodnosti, ki so za naročnika

pomembne.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa

merila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.

6. Ponudba mora vsebovati:
kuverta A:
– predstavitev firme,
– seznam kooperantov,
– imenovanje odgovornega vodje del,
– podatke o kadrih, kakor to določa za-

kon o graditvi objektov iz leta 1984, kar
velja tudi za kooperante,

– podatke o finančnem stanju oziroma
dokazila, da je dela sposoben opraviti,

– akceptni  nalog  za  resnost  ponudbe
v višini 5% od predvidene vrednosti po-
nudbe,

– dokazila o registraciji, z originalnim
žigom, ki ne sme biti starejši od enega me-
seca;

kuverta B:
– predračun s prilogami kakor je nave-

deno v ponudbi, na originalnem naročni-
kovem popisu s predizmerami, po potrebi
ga dopolnjujejo risbe, načrti, prospekti, teh-
nični podatki. V predračunu mora biti pri-
kazan pribitek v % za kooperantska dela,
opis teh stroškov, pribitek na posebej na-
bavljen material v % (prevoz se posebej
izračunava).

7. Rok in način oddajanja ponudbe: upo-
števane bodo vse tiste ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. decembra
1997 do 12. ure na naslov: Občina Mengeš,
Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako »Ne odpiraj – VVE Gobica –
igralnica«.
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8. Javno odpiranje ponudb bo komisij-
sko v sejni sobi Občine Mengeš, Slovenska
cesta 30, Mengeš, v sredo 10. 12. 1997 ob
12.30.

9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na podlagi plačila 5.000 SIT,
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Obči-
ne Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš do
3. 12. 1997 do 12. ure. Dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na referatu za druž-
bene in društvene dejavnosti Občine Men-
geš, tel. 061/737-081 (Rika Binter).

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 8 dni po odpiranju
ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico do zmanj-
šanja obsega predvidenih del v primeru po-
manjkanja sredstev glede na predvidena pro-
računska sredstva za razpisana dela. Prav
tako si pridržuje pravico do povečanja ob-
sega del v primeru večjih razpoložljivih
sredstev, vendar z deli v okviru predvidene-
ga projekta Atelje Hribernik, št. 29/97, ki je
na voljo za ogled vsem ponudnikom v VVE
Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš (Marija
Kavka).

Občina Mengeš

Št. 4-1/81-229/1997 Ob-5206

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za
investicijsko izgradnjo in investicijsko

vzdrževanje (gradbena dela) na
telekomunikacijskem omrežju na

območju Poslovne enote Celje
1. Naročnika: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

dela.
Navedba vsebine: javni razpis za izbiro

izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za investicijsko izgradnjo in inve-
sticijsko vzdrževanje (gradbena dela) na te-
lekomunikacijskem omrežju na območju
Poslovne enote Celje za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
130,000.000 SIT.

4. Čas trajanja ter rok začetka in dokon-
čanja del: 12 mesecev, začetek: januar 1998,
zaključek: december 1998.

5. Merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti z navedbo dokazov: navedena
v razpisni dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: druga merila in cena iz razpisne doku-
mentacije.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo pri Danijeli Ilič, La-
va 1, Celje, soba št. 209 (tel. 063/421-301,
faks 063/421-309). Razpisna dokumentaci-
ja je na razpolago do 5. 12. 1997 do 12. ure.

8. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, Celje. Kontaktna oseba
je Janez Senica, inž. el. (vsak delovni dan
od 8. do 9. ure), tel. 063/421-420, faks
063/421-409, soba št. 124.

9. Rok predložitve ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-

sneje do 5. 1. 1998 do 12. ure, na naslov:
Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota Ce-
lje, Lava 1, 3102 Celje, soba št. 209. Ponud-
be z vso potrebno dokumentacijo je potreb-
no poslati v zapečateni ovojnici z napisom
“Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS, ter na-
vedbo predmeta naročila “Javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za investicijsko izgradnjo in in-
vesticijsko vzdrževanje (gradbena dela) na
telekomunikacijskem omrežju na območju
poslovne enote Celje za leto 1998”, na hrbt-
ni strani ovojnice pa ponudniki napišejo svoj
polni naslov.

10. Opcija ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do konca februarja 1998.

11. Naslov, prostor, datum in ura odpi-
ranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v
torek, 6. 1. 1998 ob 9. uri v sejni sobi št.
221, Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, Celje. Odpiranje vodi
Jožica Guzej, dipl. ek. Predstavniki ponud-
nikov pred začetkom javnega odpiranja
izročijo  komisiji  pooblastila  za  sodelo-
vanje.

12. Prijavljeni ponudniki bodo o prizna-
nju sposobnosti obveščeni v 45 dneh po iz-
teku roka za prijavo na javni razpis za pred-
hodno ugotavljanje sposobnosti.

Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje

Ob-5207

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Stane Paušer, Ob železnici 27, Trbov-
lje, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090, so-
ba št. 1/II. nadstropje.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje vzdrževal-

nih del na elektro-strojnih napravah Ter-
moelektrarne Trbovlje v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 2.
1998 in zaključek 31. 1. 1999.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 100%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
prevzemnik Polona Leskovšek, Ob železni-
ci 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 1/II. nadstropje.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
10.30, na naslovu: Trmoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., odpiranje vodi Stane Paušer, Ob že-
leznici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090, soba št. 10/II. nadstropje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., kont. oseba Polona Leskovšek, Ob
železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks  0601/26-090,  soba  št.  1/II.  nad-
stropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 25.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun številka:
52700-601-11513.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na na-

slovu kot pod 8. točko: Termoelektrarna
Trbovlje,  d.o.o.,  kont.  oseba  Paušer
Stane, Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/26-633, faks 0601/26-090, soba št.
1/II. nadstropje.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 4. 2. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-5208

Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2,
Domžale, objavlja

javni razpis
za nakup rtg aparata

1. Predmet razpisa: sodobni rtg aparat za
slikanje okostja in prsnega koša.

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– servisna služba (servis in rezervni deli
morajo biti zagotovljeni v roku 24 ur),

– seznam referenc v Sloveniji,
– plačilni pogoji,
– kvaliteta,
– cena.
3. Rok za oddajo ponudb: 15 dni po ob-

javi v Uradnem listu RS.
Ponudba mora biti oddana v zapečateni

ovojnici z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis”.

4. Javno odpiranje ponudb bo 18. de-
cembra 1997 ob 12. uri v sobi za zdravstve-
no prosveto ZD Domžale.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva zaključka razpisa.

Zdravstveni dom Domžale

Ob-5209

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, kontaktna ose-
ba Vida Stanovnik, vodja naročila, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II, Ljublja-
na, tel. 13-33-269 in faks 318-350.
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2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: izgradnja komunika-

cijske infrastrukture in energetskega na-
pajanja za potrebe informatike na objek-
tu Zarnikova 3, v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del: december
1997, končanje del: v 30 dneh.

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

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 15%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do
12.45, na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Dani Klarič, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, soba št.
255/II, tel. 13-33-269, faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Komunikacijska infrastruktura”.

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

Javno  odpiranje  ponudb  bo  15. 12.
1997 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2,
Ljubljana,  pred  sobo  št.  143  v  I.
nadstropju.  Odpiranje  vodi  Marjana  Gro-
belnik.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 7 dneh po podpisu sklepa.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kontaktna oseba Dani Kla-
rič, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 3. 12. do 8. 12. 1997 med 9. in 12. uro s
fotokopijo potrdila o plačilu 7.000 SIT.

Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana, številka:
50100-637-813003, s pripisom: “razpisna
dokumentacija – komunikacijska infrastruk-
tura”.

9. Opcija ponudbe: je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-5214

1.1. Slovenske železnice d.d., Kolodvor-
ska 11, Ljubljana, vabijo primerne ponudni-
ke k predaji

ponudb
za dobavo dvoosnih zaprtih tovornih

vagonov s pomičnimi stranicami
in sicer:
A: za 20 vagonov s prečnimi pritrdilnimi

predelnimi stenami,
B: za 30 vagonov brez vgrajenih prečnih

pritrdilnih predelnih sten z možnostjo vgrad-
nje.

1.2 Slovenske železnice, d.d. namerava-
jo posodobiti vozni park tovornih vagonov,
zato načrtujejo dobavo navedenih tovornih
vagonov v letu 1998. Razpis ima namen

izbrati najugodnejšega ponudnika za doba-
vo omenjenih vagonov.

1.3. Vir financiranja bodo bančna poso-
jila oziroma druga ugodnejša posojila in do-
ločen delež lastnih sredstev. Pričakujemo
tudi možnost financiranja s strani ponudni-
ka z odobritvijo komercialnega kredita.

1.4. Delež domače industrije v skupni
vrednosti investicije mora biti vsaj 70% v
direktni ali indirektni obliki.

1.5. Primerni ponudniki, ki jih oglas za-
nima, lahko nadaljnje informacije pridobi-
jo in pregledajo razpisno dokumentacijo
na naslovu: Slovenske železnice d.d., Služ-
ba za vleko in vozna sredstva, g. Kraševec
ali g. Kumše, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, Slovenija, faks ++386 61 13-43-318,
tel. ++386 61 13-13-144, int. 45-83 ali
45-48.

1.6. Razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki iz tujine kupijo na
naslovu zgoraj, ob plačilu 350 DEM na
račun št. 50100-620-133-27620-59383/4
odprt pri Ljubljanski banki, d.d., Ljublja-
na, Trg republike 2, domači ponudniki pa
ob plačilu gornjega zneska v slovenskih
tolarjih po prodajnem tečaju Banke Slove-
nije na dan plačila na račun št.
50100-601-14744. Kot potrdilo o vplačilu
bo sprejeto potrdilo o vplačilu Ljubljanske
banke, v primeru transferja pa faks kopija
potrjenega transferja.

1.7. Ponudbe morajo biti dostavljene v
slovenskem ali nemškem jeziku na gornji
naslov najkasneje do 2. 2. 1998 do 12. ure.
Komisija bo pričela z odpiranjem ponudb 4.
2. 1998 ob 10. uri. Odpiranja ponudb se
lahko udeležijo zakoniti predstavniki ponud-
nikov ali drugi predstavniki, ki imajo pi-
smeno pooblastilo.

1.8. Sprejete bodo le tiste ponudbe, ki
bodo ustrezale zahtevam razpisne dokumen-
tacije. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– tehnična ustreznost glede na zahteve,
– boljše reference – dobavljeni vagoni

po pogojih RIV,
– največji koristni volumen (m3),
– najugodnejše razmerje lastna masa/no-

silnost,
– cena,
– stroški vzdrževanja,

– boljši finančni pogoji,
– ugodnejši rok dobave,
– ugodnejši delež domače industrije,
– kompleksnost dokumentaicije,
– druge ugodnosti.

1.1. Slovenske železnice d.d., Kolodvor-
ska  11, Ljubljana laden  taugliche Anbieter
ein,

Angebote
für die Lieferung der 2-achsigen
geschlossenen Güterwagen mit

Schiebewänden vorzulegen,
und zwar für:
A: 20 Wagen mit eingebauten quer zu

befestigenden Trennwänden;
B: 30 Wagen ohne eingebaute quer zu

befestigende Trennwände, aber mit Ein-
baumöglichkeiten.

1.2. Slovenske železnice d.d. beabsichti-
gen den Güterwagenpark zu modernisieren,

deshalb planen sie die Lieferung der oben
genannten Güterwagen für das Jahr 1998.
Die Absicht dieser Ausschreibung ist den
besten Anbieter für die Lieferung der ge-
nannten Wagen auszuwählen.

1.3. Die Finanzierungsquellen werden
Bankkredite sein bzw. andere günstigere
Darlehen und ein bestimmter Anteil der Ei-
genmittel. Es wird auch die Möglichkeit der
Finanzierung druch den Anbieter mit der
Gewährung kommerziellen Kredite erwar-
tet.

1.4. Der Anteil der inländischen Indu-
strie im Gesamtwert der Investition muß
mindestens 70% in einer direkten oder indi-
rekten Form betragen.

1.5. Die tauglichen Anbieter, die am In-
serat Interesse finden, können sich für wei-
tere Informationen und die Einsicht in die
Ausschreibungsdokumentation an die fol-
gende Adresse wenden: Slovenske železni-
ce, d.d., Služba za vleko vlakov in vozna
sredstva, Herr Kraševec oder Herr Kumše,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slowe-
nien, fax: ++386 61 13-43-318, tel.: ++386
61 13-13-144, BASA 45-83 oder 45-48.

1.6. Die Ausschreibungsdokumentation
erwerben die interessierten ausländischen
Anbieter an der oben genannten Adresse
gegen Zahlung von 350 DEM auf das Kon-
to Nr. 50100-620-133-27620-59383/4 bei
der Bank Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-
na, Trg republike 2, die inländischen An-
bieter aber gegen Zahlung des oben ge-
nannten Betrags in slowenischen Tolars
(SIT) gemäß dem Verkaufskurs der Bank
Sloweniens am Tag der Zahlung auf das
Konto Nr. 50100-601-14744. Als Bestäti-
gung der Einzahlung wird der Einzahlungs-
beleg der Bank Ljubljanska banka ange-
nommen, im Falle einer Transferzahlung
aber die Faxkopie des bestätigten Trans-
fers.

1.7. Die Angebote müssen in der slowe-
nischen oder deutschen Sprache an die oben
genannte Adresse spätestens bis 12.00 Uhr
am 02. 02. 1998 zugestellt werden. Die
Kommision fängt mit der Öffnung der An-
gebote um 10.00 Uhr am 04. 02. 1998 an.
An der Öffnung der Angebote können die
gesetzlichen Vertreter der Anbieter oder an-
dere Vertreter mit Ermächtigungsschreiben
teilnehmen.

1.8. Nur die Angebote, die den Forde-
rungen der Ausschreibungsdokumentation
entsprechen werden, werden angenommen
werden. Die Kriterien für die Auswahl der
besten Anbieter sind:

– die technische Eigung mit Rücksicht
auf die Forderungen,

– bessere Referenzen – Güterwagen, ge-
liefert gemäß RIV-Bedingungen,

– das günstigste Verhältnis Eigenge-
wicht/Ladegewicht,

– der Preis,
– Instandhaltungskosten,
– bessere finanzielle Bedingungen,
– günstigere Lieferzeit,
– ein günstigerer Anteil der inländisc-

hen Industrie,
– die Vollständigkeit der Dokumenta-

tion,
– andere Begünstigungen.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Št. 383 Ob-5132

Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Občina Že-

lezniki, Češnjica 48, Železniki.
2. Predmet javnega naročila: moderni-

zacija občinskih cest:
a) Šola-Čemšiše,
b) Podmejačev Log-Mravlja,
c) Davška cesta-Žbont.
3. Orientacijska vrednost naročila je

35,000.000 SIT.
4. Začetek del 15. 10. 1997, dokončanje

del pod a) in b) 15. 11. 1997, za pod c)
30. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisu.

Za dela pod a) 2. točke razpisa je bilo
izbrano podjetje SCT Ljubljana.

Pogodbena vrednost del: 5,391.751 SIT.
Opis odločujočih meril: preference.
Za dela pod b) in c) dela niso bila od-

dana.
Opis odločujočih meril: dela niso odda-

na zaradi pomanjkanja proračunskih sred-
stev (10. točka javnega razpisa).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 9.
1997 ob 12.15 na naslovu: Občina Železni-
ki, Trnje 20.

Število prispelih ponudb za ad 3), naj-
nižja cena 4,658.416 SIT, najvišja cena
5,931.482 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa 5. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Občina Železniki

Št. 371-117/97 Ob-5133

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Puconci, Puconci 80, kont. ose-
ba Ludvik Novak, Puconci 80, Puconci, tel.
- fax. 069/45-548 in Jože Časar - predstav-
nik KS Puconci, tel. 069/32-610, oziroma
069/45-047.

2. Predmet javnega naročila: storitve
Navedba vsebine: izdelava prostorskih

izvedbenih aktov za naselje Puconci.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni po podpisu po-

godbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis delujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: naročnik ugotavlja, da je ZEU -
Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o.
Murska Sobota zaradi strokovnih kapacitet

ter organizacijskih sposobnosti že bila ime-
novana kot izvajalec nalog o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine
Murska Sobota za območje nove Občine
Puconci ter lokacijskega načrta za želez-
niško progo Puconci-Hodoš-državna meja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 10.
1997 ob 12. uri v sejni sobi Občine Puconci,
Puconci 80, Puconci.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja
cena: 8,420.000 SIT, najvišja cena:
13,513.500 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 63 z dne 10. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Občina Puconci

Št. 166/97 Ob-5134

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Biotehniška fakulteta, oddelek za zoo-
tehniko, Groblje 3, Domžale, tel.
061/717-800 (centrala), faks 061/721-005.

2. Predmet javnega naročila: izbira na-
jugodnejšega izvajalca za dograditev (po-
daljšanje) hleva za test plemenskih ovnov
na lokaciji Pedagoško raziskovalnega cen-
tra za živinorejo v Logatcu, Rovtarska
cesta 38.

3. Orientacijska vrednsot naročila:
14,600.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 5 me-
secev ali 150 dni – začetek del 1. 12. 1997,
zaključek del 1. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena,
reference, plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Groblje 3, 17. 11. 1997 ob 8. uri.

Število prispelih ponudb: 13. najnižja ce-
na 16,244.413,50 SIT, najvišja cena
28,905.938,45 SIT.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 67, z dne 30. X. 1997,
Ob-4655, Št. 1705/97.

Ob-5135

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Državni zbor RS, kont. oseba Matjaž
Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana, tel.
061/17-61-157, faks 061/125-50-77, soba št.
235/T5/K

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup dveh repre-

zentančnih avtomobilov za potrebe DZ
RS, Šubičeva 4, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila: 19,5
mio SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: namen in uporaba vozil, zahteva-
ne tehnične karakteristike, cena, plačilni po-
goji, dobavni rok, garacnijski rok, organiza-
cija servisiranja in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 11.
1997 ob 9. uri na naslovu: Državni zbor RS,
Šubičeva 4, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6.
Najnižja cena:
A) 6,599.358,20 SIT;
B) 11,013.195 SIT;
Najvišja cena:
A) 6,819.722 SIT;
B) 11,013.195 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. 63, 10. X. 1997,
Ob-4330.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 28. 11. 1997.

Državni zbor RS

Ob-5136

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljubljana,
Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: blago -
gradbena dela.

Predmet javnega naročila: adaptacija
dela pritličja v južnem traktu poslovne
stavbe Telekom Slovenije, p.o., PE Ljub-
ljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Pričetek del: 15. 12. 1997 in zaključek
del 20. 2. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 11.
1997 ob 11. uri na naslovu: Telekom Slo-
venije p.o., PE Ljubljana, Stegne 19, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 3; najnižja ce-
na: 20,500.105,60 SIT; najvišja cena
24,058.905,90 SIT.

Podatki o izbranem najugodnejšem po-
nudniku: Digrad, d.d., Cesta na Brdo 109,
Ljubljana.

Vrednost dodeljenega naročila:
20,606.162 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 65, z dne 24. X. 1997;
Ob-4565.
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Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana

Št. 95/97 Ob-5137

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Škofljica, kont. oseba Stane Boz-
ja, Šmarska cesta 3, Škofljica, tel. 666-311,
faks 667-872.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje zimske

službe na območju Občine Škofljica v se-
zoni 1997/98.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: zimska sezona 1997/98.

5. Utemeljitev izbire ponudnika, druga
merila,  navedena  v  razpisni  dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 11.
1997 ob 11.30 na naslovu: Občina Škoflji-
ca, Šmarska cesta 3, Škofljica.

Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 64, z dne 17. X. 1997,
Ob-4446.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 28. 11. 1997.

Občina Škofljica

Ob-5138

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Narodni muzej Slovenije, kont. oseba
Miro Vute, Prešernova 20, Ljubljana, tel.
061/12-64-098, faks 061/221-882.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preureditev knjižni-
ce Narodnega muzeja Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
90,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek november 1997 in/ali zaključek maj
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: ponudbena cena, rok izvedbe,
reference, plačilni pogoji, celovitost po-
nudbe.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 10.
1997 ob 11. uri na naslovu: Narodni muzej
Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana.

Število prispelih ponudb 8, najnižja cena
73,539.183,70 SIT, najvišja cena 91,515,440
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 26. 9. 1997, Ob-4013.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 3. 11. 1997.

Narodni muzej Slovenije

Št. 403-118/95-97 Ob-5139

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Piran, kont. oseba Babnik Bog-
dan, Tartinijev trg 2, Piran, tel. 066/746-201,
faks 066/746-305, soba št. 40.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža

izvlečnih tribun za telovadnico pri OŠ Se-
čovlje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, reference, kompletnost po-
nudbe, možnost kreditiranja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Piran, Tarti-
nijev trg 2, Piran.

Število prispelih ponudb 4, najnižja cena
5,470.030 SIT, najvišja cena 6,952.050 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 26. 9. 1997, Ob-4056.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 21. 11. 1997.

Občina Piran

Št. 221/97 Ob-5140

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj v Slovenskih goricah, tel.
062/651-133.

2. Predmet javnega naročila: izvedba vo-
dovodnega cevovoda Sladki vrh–Svečane
in vodovodnega omrežja po trasnem na-
črtu v k.o. Sladki vrh, Zg. Velka, Šomat
in Štrihovec.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

4. Rok pričetka del: november 1997, rok
dokončanja del: maj 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok, reference, plačilni po-
goji, usposobljenost ponudnika, garancijski
roki.

6. Javno odpiranje ponudb na podlagi
javnega razpisa objavljenega v Uradnem li-
stu RS, št. 61, z dne 3. X. 1997 je bilo
27. 10. 1997 ob 9. uri v prostorih Občine
Šentilj, Šentilj 69, Šentilj.

Na razpis je prispelo 5 ponudb, najnižja
vrednost 35,651.292,90 SIT, najvišja vred-
nost 55,031.012 SIT.

7. Izbrani ponudnik: Bovir, d.o.o., Plač
16, Zg. Kungota.

Občina Šentilj

Ob-5141

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna
oseba mag. Janez Toplišek, Hajdrihova 19,
Ljubljana, tel. 17-60-337, faks 125-92-44,
e-pošta janez.toplisek@ki.si ali kemijski.in-
stitut@ki.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nadgradnja spektro-

metra PE 2000 na platformo Spectrum
2000 skupaj z nadgradnjo FT-Ramanske-
ga spektrometra, njegovo razširitvijo sne-
malnega območja in dodatki za opravlja-
nje meritev.

Kraj dobave: Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,600.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 1 mesec.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: nižja cena, znan dobavitelj, znane
reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
10. 11. 1997, ob 9. uri, na naslovu: Kemij-
ski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana.

Število  prispelih  ponudb:  2,  najnižja
cena:  6,665.200  SIT,  najvišja  cena:
20.511  GBP  +  2.480  DEM  +  uvozni
stroški + prometni davek.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 67, z dne 30. X. 1997;
Ob-4654.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Ob-5142

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Velenje, kont. oseba Jo-
že Kavtičnik, Titov trg 1, Velenje, tel.
856-151.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja športnega
igrišča pri OŠ Šalek.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 4 mesece in/ali 120 dni –
fazna gradnja, začetek 10. 11. 1997 in/ali
zaključek 31. 3. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, ugodni obračunski
in finančni pogoji.

Najugodnejši ponudnik: Cigrad, d.o.o.,
Ravne 103/c, Šoštanj.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 11.
1997 ob 12. uri, na naslovu: OŠ Šalek, Ve-
lenje.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na:17,652.940 SIT, najvišja cena:
21,961.025,70 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 64, z dne 17. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Mestna občina Velenje

Ob-5143

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, kont.
oseba Marina Cankar d.i.a., Župančičeva 6,
Ljubljana, tel. 212-838, faks 131-23-27.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena dela na
gimnaziji Novo mesto; dokončanje grad-
nje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in do-
končanja del: 6 mesecev in/ali 180 dni, zače-
tek november 1997 in/ali zaključek maj 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudnik OZ “Hrast” No-
vo mesto je cenovno najugodnejši.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 11.
1997 ob 11.05, na naslovu: Ministrstvo za
šolstvo in šport, urad za šolstvo, Trubarjeva
3, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 156,927.880 SIT, najvišja cena:
169,921.233 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za šolstvo

Ob-5144

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ruše, kontaktna oseba Pegan
Francka, Kolodvorska 9, soba 208, Ruše,
tel./faks 062/661-338 / 062/661-395, e-mail
obcina.ruse@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena in vzdr-
ževalna dela na Kolodvorski ulici v Ru-
šah, v dolžini 300 m.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 11. 1997 in/ali 15. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: rok do-
končanja, najnižja cena; druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

  1. najkrajši rok dokončanja,
  2. najnižja cena,
  3. reference,
  4. posebne ugodnosti naročnika (mož-

nost zamika plačila, možnost kreditiranja
naročnika).

Pomembnost meril je navedena po pada-
jočem redu pomembnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 10.
1997 ob 13. uri v prostorih samskega doma,
Ul. ruške čete 3, Ruše, naročnik: Občina
Ruše, Kolodvorska 9, Ruše.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 29,822.102 SIT, najvišja cena:
22,994.750 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5145

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ruše, kontaktna oseba Pegan
Francka, Kolodvorska 9, soba 208, Ruše,
tel./faks 062/661-338 / 062/661-395, e-mail:
obcina.ruse@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnovitvena in vzdr-
ževalna dela na LC, št. 8805 Slepnica Lo-
vrenc, poškodovana v zimi 1996/97.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,300.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 11. 1997 in/ali
15. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: rok do-
končanja, najnižja cena; druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

  1. najkrajši rok dokončanja,
  2. najnižja cena,
  3. reference,
  4. posebne ugodnosti naročnika (mož-

nost zamika plačila, možnost kreditiranja
naročnika).

Pomembnost meril je navedena po pada-
jočem redu pomembnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 10.
1997 ob 12. uri v prostorih samskega doma,
Ul. ruške čete 3, Ruše, naročnik: Občina
Ruše, Kolodvorska 9, Ruše.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
8,155.746 SIT, najvišja cena: 9,507.930 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5146

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ruše, kontaktna oseba Pegan
Francka, Kolodvorska 9, soba 208, Ruše,
tel./faks 062/661-338 / 062/661-395, e-mail
obcina.ruse@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: dogradnja Osnovne
šole Selnica ob Dravi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 11. 1997 in/ali
15. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: rok do-
končanja, najnižja cena; druga merila, na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference domačih ponudnikov.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

  1. najkrajši rok dokončanja,
  2. najnižja cena,
  3. reference,
  4. posebne ugodnosti naročnika (mož-

nost zamika plačila, možnost kreditiranja
naročnika).



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5800 Št. 73 – 28. XI. 1997

Pomembnost meril je navedena po pada-
jočem redu pomembnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 10.
1997 ob 13. uri v prostorih samskega doma,
Ul. ruške čete 3, Ruše, naročnik: Občina
Ruše, Kolodvorska 9, Ruše.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 29,822.102 SIT, najvišja cena:
22,994.750 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Občina Ruše

Št. 40311-74/97 Ob-5147

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Idrija, kont. osebi Jože Močnik,
Rajko Bezeljak, Mestni trg 1, Idrija, tel.
065/17-788, 73-919, faks 065/71-340.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje zimske

službe  na  lokalni  cestni  mreži  v  Obči-
ni  Idrija.  Dolžina  cestne  mreže  znaša
135 km.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 9,500.000
SIT, predviden čas objave razpisa: 28. 11.
1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 12. 1997 in za-
ključek 15. 3. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

1. ponudbena cena,
2. lokacija ponudnika glede na ponu-

deno storitev,
3. strojna opremljenost.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 10. uri na naslovu: Občina Idrija,
Mestni trg 1, Idrija.

Število prispelih ponudb: 19, najnižja ce-
na 2.900 SIT/uro, najvišja cena 6.252,08
SIT/uro.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 64 z dne 17. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Občina Idrija

Ob-5149

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Divača, Kraška c. 32, Divača,
tel. 067/60-073, faks 067/60-073.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: obnova lokalnih cest

po zimi 1996/97 na območju Občine Di-
vača.

Sanirajo se: lokalna cesta Misliče–Va-
tovlje, lokalna cesta L 6867m10–Kačiče, lo-
kalna cesta Škoflje–Artviže, lokalna cesta L
2137 Podnanos–Otošče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 dni.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena, fiksnost cen, refe-
rence, roki plačil, rok za pričetek del, traja-
nje del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 13. uri na naslovu: Občina Divača,
Kraška c. 32, Divača.

Število prispelih ponudb: prispeli sta dve
veljavni ponudbi, najnižja cena 4,155.922
SIT, najvišja cena 4,707.347 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: ponovni
javni razpis za izbiro izvajalca brez omeji-
tev (18. do 42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 64 z dne 17. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 11. 11. 1997.

Občina Divača

Ob-5150

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Vuzenica, kont. oseba Miran
Kus, župan, Mladinska 1, Vuzenica, tel.
0602/64-110, faks 0602/64-022.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje prevoza os-

novnošolskih otrok za OŠ Vuzenica v letu
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 11.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Vuze-
nica.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: dnevna cena prevozov 28.750 SIT, naj-
višja cena: dnevna cena prevozov 44.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 63 z dne 10. X. 1997,
Ob-4295.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 28. 11. 1997.

Občina Vuzenica

Ob-5151

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cije Delavsko naselje.

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

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: fazna izgradnja po pogod-
bi.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, ugodna cena, popust,
ugodni plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 10.
1997 ob 11. uri na naslovu: Občina Vrhni-
ka, Tržaška c. 1, Vrhnika.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 30,447.501 SIT, najvišja cena:
35,999.960,54 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 63, z dne 10. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Občina Vrhnika

Ob-5152

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Puconci, Puconci 80, kont. ose-
ba Ludvik Novak, Puconci 80, Puconci, tel.,
faks 069/45-548 in Jože Časar – predstav-
nik KS Puconci, tel. 069/32-610, oziroma
069/45-047.

2. Predmet javnega naročila: storitve
Navedba vsebine: izdelava prostorskih

izvedbenih aktov za naselje Puconci.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni po podpisu po-

godbe.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis delujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: naročnik ugotavlja, da je ZEU–
Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.,
Murska Sobota zaradi strokovnih kapacitet
ter organizacijskih sposobnosti že bila ime-
novana kot izvajalec nalog o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine
Murska Sobota za območje nove Občine
Puconci  ter  lokacijskega  načrta  za  že-
lezniško progo Puconci–Hodoš–državna
meja.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 10.
1997 ob 12. uri v sejni sobi Občine Puconci,
Puconci 80, Puconci.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 8,420.000 SIT, najvišja cena: 13,513.500
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 63 z dne 10. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Občina Puconci

Ob-5153

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: pokopališče Bresta-
nica – dostopna cesta, oporni zid, rušitev
objekta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 12.
1997.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, rok dokončanja, reference,
garancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 10.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, Krško.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 7,852.311 SIT, najvišja cena: 14,731.946
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5154

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lokal-
nih, komunalnih in krajevnih cest v Obči-
ni Krško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: v 45
dneh.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference, rok dokončanja,
garancijski rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 10.
1997 ob 10.30, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, Krško.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 103,086.875 SIT, najvišja cena:
105,541.120 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5155

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: položitev osnovnih
asfaltov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: v 30
dneh.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena (40%), reference (30%), ga-
rancijski rok (20%), rok izvedbe (10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 10.
1997 ob 11.30, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, Krško.

Število  prispelih  ponudb:  2,  najnižja
cena: 80,273.050 SIT, najvišja cena:
82,125.505 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5156

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev trga v Pod-
bočju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 10. 1997 ina/ali zaključek 31. 12.
1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena (40%), reference (30%), ga-
rancijski rok (20%), rok izvedbe (10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 10.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, Krško.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 30,020.095 SIT, najvišja cena:
42,405.450 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5157

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kri-
žišča pri 05 Jurij Dalmatin.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: v 2
mesecih.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena (40%), reference ponudnika
(40%), rok izvedbe (20%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 10.30, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, Krško.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 27,995.963 SIT, najvišja cena:
35,329.988 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 10. 10. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5158

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Dovško–Bohor koča, odsek Pleši-
vica–Srebotno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1997 in/ali zaključek 30. 11.
1997.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena (40%), reference (30%), ga-
rancijski rok (10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 10.
1997 ob 10.30, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, Krško.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 40,849.067 SIT, najvišja cena:
51,212.774 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5159

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-

mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izdelava pločnika,
opornega zidu, JR, avtobusnih postaja-
lišč in preplastitev dela regionalne ceste v
Koprivnici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: 40 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudbena cena (40%), reference
ponudnika (30%), garancijski rok (20%),
pravočasno izpolnjevanje pogodbenih ob-
veznosti za naročnika (10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 9. 1997
ob 11.30, na naslovu: Občina Krško, CKŽ
14, Krško.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 8,023.813,50 SIT, najvišja cena:
9,900.365,20 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 8. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5160

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Matjaž Pirc,
CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba vodovoda Se-
novo in vodovoda Senuše.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 10. 1997 ina/ali zaključek 31. 11.
1997.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena (40%), reference (30%), ga-
rancijski rok(20%), rok izvedbe (10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 10.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Občina Krško,
CKŽ 14, Krško.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 68,772.540 SIT, najvišja cena:
79,696.695 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5161

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  sanacija  plazov  v
Občini Krško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: v 60
dneh.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena (40%), reference (30%), ga-
rancijski rok (20%), pravočasno izpolnjeva-
nje pogodbenih obveznosti (10%).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 9. 1997
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, CKŽ
14, Krško.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 13,471.834,40 SIT, najvišja cena:
33,802.083 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 18. 8. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Občina Krško

Št. 0042/32-308/56-4-97 Ob-5162

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Darko Kuntarič, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-43-83.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del za re-
konstrukcijo Policijske postaje Lendava.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: pričetek: takoj po podpisu
pogodbe, zaključek: 58 dni.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga merila, navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila za izbiro izbrane ponudbe
so bila: cena, rok izvedbe, finančno stanje,
kadri reference, garancijski rok in druge
ugodnosti.

Predloženi sta bili dve popolni ponudbi.
Na podlagi ponderiranih meril je ugodnejša
ponudba firme SGP Gradbenik, d.d., Len-
dava.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 11. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Visoka polici-
jsko-varnostno šolo, Kotnikova 8a, Ljubljana,
naročnik: MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,480.643,10 SIT brez PD, najvišja ce-
na: 14,320.363,17 SIT brez PD.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997,
Ob-4192.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 110-1/93 Ob-5170A

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:

Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Matej Lapajne, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/17-88-086, faks
061/17-88-123, soba št. 203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcije ceste
M 6/263 Ribnica Dolenja vas – obnova
ceste Žlebič–Kočevje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 10. 1997 in zaključek 31. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 18. 9.
1997, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena
24,056.080 SIT, najvišja cena 29,318.687
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 50, z dne 18. VIII. 1997,
Ob-3471B, Št. 110-1/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5170B

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/17-88-086, faks 061/17-88-123, soba št.
203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  rekonstrukcija  ce-
ste  R 301-F/1024  Zalošče-Dornberk  od
km 0,250 do km 0,750.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 85,000.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 27. 10. 1997 in zaključek 30. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 22. 9.
1997, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena
72,885.489,70 SIT, najvišja cena
100,074.826,80 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 51, z dne 22. VIII. 1997,
Ob-3594H, Št. 110-1/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5170C

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/17-88-091, faks 061/17-88-123, soba št.
206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija brežin in od-
vodnjavanja na cesti Petrina–Mirtoviči

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 15. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 22. 9.
1997, ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena
42,764.575 SIT, najvišja cena 55,076.000
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 54, z dne 5. IX. 1997,
Ob-3716B, Št. 110-1/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5170Č

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/17-88-086, faks 061/17-88-123, soba št.
203.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova cestišča sko-
zi Kojsko R 305d/1425 od km 8.660 do
km 9.600

3. Orientacijska vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 10. 1997 in zaključek 31. 1. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
29. 9. 1997, ob 11. uri na naslovu: Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 4, najnižja cena
56,872.033,40 SIT, najvišja cena 75,622.694
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 57, z dne 19. IX. 1997,
Ob-3914C, Št. 110-1/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5170D

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Dževad Kule-
nović, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/17-88-057, faks 061/17-88-123, soba št.
314.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

avtomatskih števcev prometa na glavnih
cestah
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3. Orientacijska vrednost naročila:
10,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 11. 1997 in zaključek 30. 11. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
10. 11. 1997, ob 10. uri na naslovu: Mini-
strstvo za promet in zveze – Direkcija RS za
ceste, Tržaška 19, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena
1,300.000 SIT, najvišja cena 11,299.960 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 64, z dne 17. X. 1997,
Ob-4375A, Št. 110-1/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5170E

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:

Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/17-88-091,
faks 061/17-88-123, soba št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija mostu čez
Oplotnico v Tepanju

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 31. 5. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 26. 8.
1997, ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 2, najnižja cena
38,524.304 SIT, najvišja cena 39,477.880
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 44-45, z dne 25. VII. 1997,
Ob-3198H, Št. 110-1/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ob-5170F

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr, Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/17-88-091, faks 061/17-88-123, soba št.
206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja rekon-
strukcije ceste R 345 odsek 1281 Črnoli-
ca–Lesično

3. Orientacijska vrednost naročila:
65,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 10. 1997 in zaključek 30. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 26.
8. 1997, ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo
za promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena
124,795.435 SIT, najvišja cena 132,957.809
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 44-45, z dne 25. VII. 1997,
Ob-3198I, Št. 110-1/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 11. 1997.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Ob-5116

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Ormož, kont. oseba Olga Bede-
nik, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: prevoz učencev v os-

novne šole na območju Občine Ormož v
šolskem letu 1997/98.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
24,853.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1997 in zaključek 25. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponovljeni javni razpis ni uspel.
Storitev je bila oddana edinemu ponudniku.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Ormož, kont. oseba Irena
Meško Kukovec, Ptujska c. 6, Ormož.

Občina Ormož

Ob-5121

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
kont. oseba Angelo Brščič, Toplarniška 19,
Ljubljana, tel. 140-50-80, faks 453-968.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vključitev vršne plin-

ske turbine v TE–TOL v elektroenerget-
ski sistem.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
12,200.000 SIT.

4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: predmet pog. so nestandardne in-
telektualne storitve, izvajalec IBE Ljublja-
na, Hajdrihova 4, je edini, ki razpolaga z
ustrezno tehnično opremo in strokovnimi
kadri, je edini, ki je usposobljen realizirati
nalogo v zahtevanem roku.

Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

Št. 4099 Ob-5148

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mariborski vodovod, javno podjetje,
d.d., Jadranska c. 24, Maribor – investitor v
imenu Mestne občine Maribor.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije PGD, PZI in
PID, pridobitev gradbenega dovoljenja in
izgradnja preventivne dezinfekcije s klor-
dioksidom na črpališčih pitne vode – Vr-
banski plato in Dobrovce.

3. Vrednost dodeljenega naročila: do
66,838.747 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del
Dela se bodo pričela izvajati takoj po

pridobitvi lokacijske odločbe in bodo izve-
dena v 6 mesecih.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: opis od-
ločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe:
zadostne reference in odgovarjajoča kadrov-
ska struktura ponudnika in kooperantov.

Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor

Št. 110-1/93 Ob-5171A

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:

Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/17-88-095, faks
061/17-88-123, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: odprava škode na Za-
savskih cestah.
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3. Vrednost dodeljenega naročila:
9,603.690 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 5. 8. 1997 in zaključek 30. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: predmet javnega naročila so nuj-
na dela, ki ne dopuščajo, da se upoštevajo
roki javnega razpisa.

6. Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Ob-5171B

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/17-88-091,  faks  061/17-88-123,  soba
št. 206.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija propusta in
podpornega zidu na cesti M 10-4/343 v
km 3 + 312 do km 3 + 285 na cesti Ilirska
Bistrica–Jelšane.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
10,370.707 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1997 in zaključek 15. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbra-

ne ponudbe: ponovljeni javni razpis ni us-
pel.  Delo  je  bilo  oddano  edinemu  po-
nudniku.

6. Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Ob-5171C

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/17-88-028, faks 061/17-88-123, soba št.
415.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava dopolnitve

idejnega projekta za cesto R 315/1089 –
obvoznica Bled

3. Vrednost dodeljenega naročila:
7,791.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 11. 1997 in zaključek 15. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponovljeni javni razpis ni uspel.
Delo je bilo oddano edinemu ponudniku.

6. Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-5120

Začasna uprava delniške družbe Fotona
d.d., Stegne 7, Ljubljana

preklicuje
sklic 1. redne skupščine Fotone, d.d., na-

povedane za 12. 12. 1997 ob 12. uri v dvo-
rani Smelta na Dunajski 160 v Ljubljani,
objavljen v časopisu Delo dne 7. 11. 1997
in v Uradnem listu RS istega dne. Ponovno
vabilo bo objavljeno v skladu s statutom.

Fotona, d.d., Ljubljana

Popravek
V 1. izredni seji skupščine delničarjev

družbe Kolinska, d.d., Ljubljana, objavlje-
ni v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 21. XI.
1997 Ob- 5016 se:

– ura sklica skupščine pravilno glasi:
...ob 11. uri...

– pri Pogojih udeležbe na skupščini v
drugem odstavku črta zadnji stavek, ki gla-
si (Najkasneje vključno dne 8. 12. 1997).

– pri Pogojih udeležbe na skupščini v
tretjem odstavku črta zadnji stavek ki glasi
(Najkasneje vključno dne 8. 12. 1997).

– pri Opozorilih v tretjem stavku prvega
odstavka ura ponovnega zasedanja pravilno
glasi ... ob 12. uri.

Ob-5117

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Ser-
vis vozil in kmetijske mehanizacije Ljuto-
mer, d.d., Kolodvorska c. 16/a, začasna
uprava sklicuje

1. sejo skupščine družbe
Servis vozil iz kmetijske mehanizacije

Ljutomer, d.d.,
ki bo v torek, 23. 12. 1997 ob 12. uri na

sedežu družbe, Kolodvorska 16/a, Ljutomer.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
glasovalnih delnic, da le ta lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, preštevalca glasov in predstavi
notarja.

3. Informacija začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja podjetja.

4. Obravnava poročila začasne uprave o
poslovanju podjetja v letih 1993 do 1996.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročili o poslovanju v letih 1993 do 1996.

5. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leta 1993, 1995 in 1996 ter uporabi do-
bička za leto 1994.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano pokrivanje izgube za leta 1993, 1995
in 1996 ter uporabo dobička za leto 1994.

6. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta ter imenovanje dveh članov nadzor-
nega sveta in seznanitev skupščine s čla-
nom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši zača-
sni nadzorni svet ter imenuje predlagana
člana nadzornega sveta in se seznani z ime-
novanjem člana nadzornega sveta, ki ga
imenuje svet delavcev.

7. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi nagrada v predlagani višini.

8. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: za poslovno leto 1997
imenuje skupščina predlagano revizijsko
hišo.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in gla-

sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred začetkom seje
prijavijo predstavniku družbe na mestu,
kjer bo seja, s podpisom seznama prisotnih
delničarjev, potrdijo svojo prisotnost na
skupščini  ter  prevzamejo  glasovalne  li-
stiče.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim identifikacijskim do-
kumentom, pooblaščenci pa s pisnim poob-
lastilom.

Vpogled v gradivo

Gradiva, na podlagi katerih se v tem
sklicu predlagani sklepi, si delničarji lahko
ogledajo na sedežu družbe v tajništvu upra-
ve  družbe  vsak  delovni  dan  med  9.  in
12. uro.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh po

objavi sklica skupščine svoje nasprotne
predloge pisno sporočijo začasni upravi
družbe.

Ponovno zasedanje skupščine

Skupščina je sklicana za 23. 12. 1997 ob
12. uri.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna se bo po polurnem odmoru vnovič
sestala. V tem primeru bo skupščina sklepč-
na ne glede na število zastopanega kapitala.

Servis vozil in kmetijske mehanizacije
Ljutomer, d.d.

Ob-5118

Na podlagi 20. člena statuta družbe Pri-
morski tisk, d.d., sklicujeta direktor in nad-
zorni svet družbe

4. sejo skupščine
delniške družbe Primorski tisk, d.d.,

Muzejski trg 7, Koper,
ki bo v ponedeljek, 29. 12. 1997 ob 18.

uri, v Grosističnem prodajnem centru, Ulica
15. maja 19a, Koper.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe, izvolitev predsednika skupščine, tri
preštevalce glasov, določitev zapisnikarja
in notarja.

Uprava in nadzorni svet predlagata sk-
lep:

1.1. Za predsednika se izvoli Rajko Ko-
nobelj.

1.2. Za preštevalce glasov Mira Voglar,
Ksenija Paljk in Nilva Turk.

1.3. Za zapisnikarko Ester Eler in
1.4. Za notarko Nevenko Kovačič.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
2.1. Predlogi sklepov: skupščina ugoto-

vi sklepčnost.
3. Sprejem letnega poročila uprave o po-

slovanju v letu 1996, z mnenjem nadzorne-
ga sveta in revizorske hiše RFR-Ernst and
Young.

Uprava  in  nadzorni  svet  predlagata
sklep:  skupščina  potrdi  letno  poročilo
uprave za leto 1996 z revizijskim poroči-
lom.

4. Potrditev Revizorske hiše RFR Ernst
& Young za revizijo izkazov poslovanja za
leto 1997.

Nadzorni  svet  predlaga  sklep:  sprej-
me  se  Revizorska  hiša  RFR  Ernst  &
Young za revizijo izkazov poslovanja za
leto 1997.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo ude-
ležbo na skupščini prijavijo najkasneje 3
dni pred skupščino. Zaradi evidentiranja
udeležencev in sestave seznama, prosimo,
da se udeleženci prijavijo eno uro pred za-
četkom skupščine.

Če  na  skupščini  ne  bo  dosežena
sklepčnost,  bo  ponovno  zasedanje  (drugi
sklic)  istega  dne  29.  12.  1997  ob  19. uri
na istem mestu. Skupščina bo takrat odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem družbe v tajništvu Pri-
morskega tiska, d.d., Koper, Pristaniška 5a,
Koper, od 1. 12. 1997 do skupščine, v de-
lovnem času od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko v enem tednu po objavi
tega sklica pismeno predložijo nasprotne ali
dopolnilne predloge v tajništvo oziroma na
sedež družbe.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami, ki jih prejme udeleženec ob
prihodu na skupščino, kolikor se udeleženi
na skupščini ne odločijo soglasno za glaso-
vanje z dvigom rok pri posamezni točki
dnevnega reda.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Glasovanje je osebno, po pooblaščencu ali
zastopniku. Sklepe prejemajo delničarji z
navadno vsečino glasov.

Primorski tisk, d.d., Koper
uprava družbe

Ob-5119

Na podlagi 7.3. člena statuta Agraria-
cvetje, Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d.,
Topliška c. 34, Brežice, uprava družbe skli-
cuje

4. redno sejo
skupščine delničarjev družbe

Agrariacvetje, Proizvodnja in trgovina
Čatež, d.d., Topliška c. 34, Brežice,
ki bo v ponedeljek, 29. decembra 1997

ob 11. uri v prostorih jedilnice na sedežu
družbe.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles

Predlog sklepa: za predsednico skupšči-
ne se izvoli Marija Stopinšek, za prešteval-
ki glasov Marjanca Bratanič in Irena Ome-
jec.

2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Agrariacvetje, Proizvodnja in trgovina Ča-
tež, d.d. s stvarnim vložkom

Predlog sklepov:

1. Osnovni kapital družbe Agrariac-
vetje, Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d.,
se poveča s stvarnim vložkom. Stvarni vlo-
žek je terjatev družbe W. H Wesseling Ex-
port B. V. Aalsmeer, Nizozemska.

2. Osnovni kapital družbe v znesku
255,638.000 SIT se poveča za 300.000
DEM, kar znaša prerečunano po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan 30. 9. 1997
28,090.971 SIT, ter ob upoštevanju revalo-
rizirane vrednosti delnice per 30. 9. 1997,
ki znaša 1.922,93 SIT, za 14,608.000 SIT
oziroma 14.608 navadnih imenskih delnic
druge emisije po nominalni vrednosti 1.000
SIT, tako da po povečanju osnovni kapital
znaša 270,246.000 SIT.

3. Za nakup 14.608 delnic vloži druž-
ba W. H Wesseling terjatve v znesku
28,090.971 SIT iz naslova neplačanih raču-
nov za dobavljeno rezano cvetje in lončnice
skladno in na podlagi pogodbe o konverziji
dela dolga.

4. Znesek 28,090.971 SIT družba raz-
poredi v povečanje osnovnega kapitala in
izda nove delnice kar predstavlja za družbo
Wesseling kot novega delničarja v kapital-
ski strukturi  14.608 glasov oziroma 5,41%
kapitalski delež.

5. Prednostna  pravica  dosedanjih
delničarjev se s tem sklepom v celoti iz-
ključi.

3. Spremembe in dopolnitve statuta druž-
be Agrariacvetje, Proizvodnja in trgovina
Čatež, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe Agrariacvetje,
Proizvodnja in trgovina Čatež, d.d., po pred-
logu uprave in sicer v točki 4.1., 4.2. in 6.1.
in čistopis statuta:

4.1. Osnovni kapital družbe znaša
270,246.000 SIT in je razdeljen na 270.246
navadnih prostoprenosljivih imenskih del-
nic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo
njihovim imetnikom:

– pravico do udeležbo pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividenda),

– pravico do ustreznega dela preostale-
ga premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

4.2. Vse delnice so delnice enega raz-
reda v smislu 178. člena ZGD in se med

seboj razlikujejo le glede na omejitve, ki jih
njihovim imetnikom določa zakon. Osnovni
kapital je razdeljen na delnice naslednjih
oznak:

97.040 navadnih delnic z oznako A,
serijska številka od 1 do 97040 v skupni
nominalni vrednosti 97,040.000 SIT kar
predstavlja 35,91% vrednosti celotnega os-
novnega kapitala;

48.520 navadnih delnic z oznako B,
serijskih številk od 97041 do 145560 v skup-
ni nominalni vrednosti 48,520.000 SIT, kar
predstavlja 17,95% vrednosti celotnega os-
novnega kapitala;

26.812 navadnih delnic z oznako D,
serijske številke od 145561 do 172372 v
skupni nominalni vrednosti 26,812.000 SIT,
kar predstavlja 9,92% vrednosti celotnega
osnovnega kapitala;

70.228 navadnih denic z oznako E,
serijskih številk od 172373 do 242600 v
skupni nominalni vrednosti 70,228.000 SIT,
kar predstavlja 25,99% vrednosti celotnega
osnovnega kapitala;

27.646 navadnih delnic z oznako H,
serijskih številk od 242601 do 270246 v
skupni nominalni vrednosti 27,646.000 SIT
kar predstavlja 10,23% vrednosti celotnega
osnovnega kapitala;

6.1. nadzorni svet šteje šest članov.
Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo
enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statu-
tom določeno drugače.

4. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta

Predlog sklepa: imenuje se novi član
nadzornega sveta W. B. Wesseling.

5. Vprašanja delničarjev
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je na vpogled na sedežu družbe
Topliška c. 34, Brežice, vsak delovni  dan
od 7. do 14. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi najkasneje v enem tednu po ob-
javi sklica, na sedežu družbe.

Udeležba in glasovanje na skupščini je
pogojeno s tem, da se delničar prijavi najka-
sneje tri dni pred skupščino sklicatelju
skupščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne ob
12. uri z istim dnevnim redom. Na tem zase-
danju se veljavno odloča ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Agrariacvetje Čatež d.d., Brežice
uprava

Št. 384/12 Ob-5122

Na   podlagi   7.   poglavja   statuta
družbe  Hypos  Muta  podjetje  za  hidravli-
ko in pnevmatiko, d.d., Koroška cesta 57,
2366 Muta, uprava ter nadzorni svet skli-
cujeta

2. skupščino delniške družbe
Hypos Muta podjetje za hidravliko in

pnevmatiko d.d., Koroška cesta 57,
Muta,

dne 29. 12. 1997 s pričetkom ob 12. uri v
prostorih družbe Hypos Muta, d.d., Koroška
cesta 57, Muta z naslednjim dnevnim re-
dom:
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1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugo-
tovitev navzočnosti ter sklepčnosti in izvo-
litev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se predlagan predsednik
skupščine ter verifikacijska komisija.

Seji bo prisostvoval vabljen notar za se-
stavo notarskega zapisnika skupščine.

2. Obravnava in sprejetje letnega poro-
čila za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za poslovno leto 1996.

3. Razporeditev dobička oziroma pokri-
vanje izgube za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
pokrivanje izgube v breme revalorizacije ka-
pitala.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidi-
ranje poslovnih rezultatov za leto 1997.

Predlog sklepa: za izdelavo revidiranih
rezultatov poslovanja družbe za leto 1997,
se imenuje revizijska hiša Loris, d.o.o. iz
Dravograda.

Udeležba na skupščini

Vsi delničarji, ki se nameravajo udeleži-
ti zasedanja skupščine, so dolžni svojo ude-
ležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje 10 dni pred sejo skupščine shra-
nijo delnice ali ustrezna potrdila o lastniš-
tvu delnic na sedežu družbe, oziroma najka-
sneje 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine v pisni obliki potrdijo svojo ude-
ležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi 3
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom nje-
nega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo z
osebno izkaznico ali drugim identifikacij-
skim dokumentom ter prevzamejo glasov-
nice ter gradivo.

Gradivo za skupščino bo delničarjem
na vpogled 20 dni pred zasedanjem
skupščine, vsak delovni dan od 9. do 14.
ure v tajništvu na sedežu družbe, Koroška
cesta 57.

Delničarje pozivamo, da svoje morebit-
ne nasprone predloge pisno posredujejo
upravi družbe v 7 dneh po objavi sklica
skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi 30 minutni odmor, po ka-
terem se prične ponovno zasedanje skupšči-
ne v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na šte-
vilo zastopanega kapitala.

Hypos Muta
uprava ter nadzorni svet

Ob-5172

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah, 66. člena zakona o prevze-
mih ter točke 7.2. statuta delniške družbe
Juteks, Kemijsko-tekstilno podjetje, d.d.,
Žalec, Hmeljarska ulica št. 1, začasna upra-
va objavlja in sklicuje

1. skupščino
delničarjev družbe Juteks, d.d., Žalec,

ki bo v ponedeljek, 29. decembra 1997
ob 13. uri, v sejni sobi družbe v Žalcu, Hme-
ljarska ul. št. 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Razdelitev dobička za poslovna leta

1993, 1994, 1995 in 1996.
3. Razrešitev članov začasnega nadzor-

nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

4. Določitev povračil članom nadzorne-
ga sveta.

5. Imenovanje finančnega revizorja druž-
be za poslovni leti 1997 in 1998.

6. Izdaja delnic in uvrstitev delnic v ko-
tacijo v okviru OTC trga Ljubljanske borze
(dodatni predlog delničarja Savainvest,
d.o.o., Ljubljana).

Predlogi sklepov:
1. Sklep k 1. točki:
Izvolijo se organi skupščine v sestavi:
– predsednik skupščine: Stane Kranjec,
– preštevalki glasov: Jelka Ogrizek in

Jelka Štorman.
2. Sklep k 2. točki:
Ugotovljeni dobiček za leto 1993 v viši-

ni 7,690.000 SIT, za leto 1995 v višini
6,030.000 SIT in za leto 1996 v višini
36,187.000 SIT in revalorizacija dobička za
leti 1993 in 1995 v višini 3,590.000 SIT;
vse skupaj v višini 53,497.000 SIT, se raz-
poredi za pokrivanje izgube v poslovnem
letu 1994 v revalorizirani višini 48,347.000
SIT. Ostanek dobička po razporeditvi v vi-
šini 5,150.000 SIT ostane nerazporejen.

3. Sklep k 3. točki:
3.1. Funkcije članov začasnega nadzor-

nega sveta se razrešijo: Dušan Luskar, Stan-
ko Rednak, Dolfe Naraks, Bogdan Kajtna,
Henrik Krušnik in Jože Cokan.

3.2. V nadzorni svet se izvolijo:
– Marino Samardžija, Ob žici 7, Ljub-

ljana,
– Mojca Šemrl, Na Brezno 21, Brezovi-

ca pri Ljubljani,
– Dušan Luskar, Podvin 213, Žalec,
– Mitja Zagoričnik, Kidričeva 3, Žalec,
– Dolfe Naraks, Šempeter 170, Šempe-

ter,
– Borut Bratina, Usnjarska 9, Maribor.
Mandatna doba nadzornega sveta je

4 leta.
4. Sklep k 4. točki:
Članom nadzornega sveta se določi sej-

nina v višini 300 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, predsedniku nadzornega sve-
ta se določi sejnina v višini 450 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

5. Sklep k 5. točki:
Za finančnega revizorja družbe za po-

slovni leti 1997 in 1998 se imenuje revizor-
sko družbo PLUS – Revizija, d.o.o., Ljub-
ljana.

6. Sklep k 6. točki: (dodatni predlog del-
ničarja)

Skupščina  delničarjev  zahteva  od
uprave  družbe  takojšnjo  izdajo  delnic  v

nematerializirani  obliki  z  vpisom  delnic
v KDD.

Družba oziroma njena uprava je dolžna
takoj po sprejemu tega sklepa zagotoviti
uvrstitev delnic družbe v borzno kotacijo na
OTC trgu Ljubljanske borze vrednostnih pa-
pirjev.

Mnenje začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta: začasna uprava in zača-
sni nadzorni svet nimata pripomb glede do-
datnega predloga delničarja.

Predlagatelj sklepa o razrešitvi članov
začasnega nadzornega sveta in izvolitvi čla-
nov nadzornega sveta in sklepa o imenova-
nju revizorja je začasni nadzorni svet, osta-
le sklepa predlaga začasna uprava, sklep
pod 6. točko pa predlaga delničar Savain-
vest, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago na sedežu družbe
vsak delovni dan v tednu med 10. in 13. uro
od 22. novembra 1997 dalje.

Morebitne nasprotne predloge z razum-
no obrazložitvijo je treba sporočiti začasni
upravi družbe v roku 7 dni od objave tega
sklica.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaš-
čenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se
osebno ali po pooblaščencu, in sicer na pod-
lagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji
ob vstopu v prostor, kjer bo potekala skupš-
čina. Delničarji – fizične osebe se izkažejo
z osebnim dokumentom in potrdilom o šte-
vilu delnic, zastopniki delničarjev – pravnih
oseb pa z osebnim dokumentom, pooblasti-
lom in izpisom iz sodnega registra. Poobla-
stilo za zastopanje na skupščini mora biti
pisno in mora biti pred ali ob sklicu predlo-
ženo družbi.

Delničarje, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, prosimo, da svojo udeležbo pi-
sno najavijo upravi družbe najmanj 3 dni
pred datumom sklica skupščine.

Na dan sklica skupščine prijavijo udele-
ženci svoj prihod vsaj eno uro pred začet-
kom sklica v prostoru, kjer bo potekala
skupščina.

Če skupščina ne bo sklepčna ob času
sklica, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 14. uri na mestu prve-
ga sklica. Ob ponovnem sklicu skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Juteks, d.d., Žalec
začasna uprava

Ob-5173

V skladu z zahtevo iz 67. člena zakona o
prevzemih, ki so jo podali delničarji Triglav
pooblaščene investicijske družbe, ki jih vse
upravlja Triglav, družba za upravljanje,
d.o.o., ter pozivom nadzornega sveta druž-
be, sklicuje uprava

4. skupščino Tegrad, d.d.,
ki bo dne 24. 12. 1997 ob 10. uri v sejni

sobi družbe Tegrad, d.d., Ljubljana, Kam-
niška 41, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupšči-

ne se imenuje Jože Dimnik, v predsedstvo
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pa Nuša Dolgan in Tadej Počivavšek, za
preštevalce glasov Olga Arsovič in Tomaž
Lah, za zapisnikarico Nelly Deželak. Seji
prisostvuje notarka Marina Ružič Tratnik.

2. Poročilo preštevalcev glasov in ugo-
tovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo in
ugotovitev sklepčnosti seje.

3. Imenovanje posebnega revizorja v
skladu s 67. členom zakona o prevzemih.

Predlog sklepa: za posebnega revizorja
v skladu s 67. členom zakona o prevzemih
se imenuje Constantia, d.o.o., Ljubljana.

Pogoji udeležbe
Pisne predloge s predlaganimi sklepi lah-

ko pošljete od 24. 11. 1997 do 1. 12. 1997
na sedež družbe.

Na skupščini lahko nastopate osebno ali
prek svojih zastopnikov oziroma pooblaš-
čencev. Če delničarja na skupščini zastopa
zastopnik ali pooblaščenec, mora predložiti
pisno pooblastilo, ki ga izda delničar oziro-
ma v imenu delničarja, ki je pravna oseba,
oseba pooblaščena za zastopanje pravne
osebe.

Pooblastilo pravne osebe mora biti ove-
rovljeno pri notarju.

Pooblastilo  mora  biti  dano  v  skladu
z zakonom o prevzemih (Ur. l. RS, št.
47/97).

Delničarji, njihovi zastopniki ali poob-
laščenci dokazujejo svojo istovetnost z
osebnimi dokumenti.

Delničarji morajo vse prodaje, ki so bi-
le izvršene, registrirati v delniški knjigi na
sedežu družbe najkasneje do vključno 9.
12. 1997. Registracija v delniški knjigi je
vsak četrtek od 12. do 14. ure na sedežu
družbe. Delnice, ki niso vpisane v delniški
knjigi, se ne bodo upoštevale pri glasova-
nju. Po tem datumu se prekine trgovanje z
delnicami.

Vsi delničarji oziroma zastopniki in
pooblaščenci morajo najaviti udeležbo pi-
sno najkasneje 10 dni pred zasedanjem
skupščine.

Dne 15. 12. 1997 bo od 9. do 10. ure, na
sedežu družbe organizirana notarska služba
za overovitev pooblastil.

Gradiva
Predlogi sklepov k vsaki točki in gradi-

vo so na vpogled na sedežu družbe od 24. 11.
1997 do 4. 12. 1997 od 8. do 9. ure vsak
delovni dan pri splošno-kadrovskem direk-
torju – Nuši Dolgan, dipl. psih.

Tegrad, d.d.,
uprava

Ob-5199

Uprava družbe Viški center inženiring,
Družba za inženiring in storitve, d.d., Ljub-
ljana, Tržaška c. 132 vabi delničarje na

3. sejo skupščine družbe
Viški center inženiring, d.d., Ljubljana

Uprava sklicuje sejo skupščine na sede-
žu družbe v Ljubljani, Tržaška 132, II. nad-
stropje, dne 17. decembra 1997, s pričet-
kom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-
ni skupščine: predsednika skupščine, pre-
števalko glasov in verifikatorja ter potrdi
notarja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

4. Sprejem poročila o poslovanju pod-
jetja za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leto 1996.

5. Razdelitev dobička.

Predlog sklepa: ugotovljeni dobiček za
leto 1996 se razporedi v nerazporejeni dobi-
ček. Nerazporejeni dobiček v višini
1,605.474 SIT prejšnjih let se razdeli za
dividende med zunanje lastnike ter med no-
tranje delničarje – bivše zaposlene, upoko-
jence in družinske člane, izplačljivo v 30
dneh.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic.

Pozivamo delničarje ali njihove poob-
laščence, da najavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje 3 dni pred zasedanjem
v pisni obliki.

Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici pred pričetkom
skupščine, da bodo podpisali seznam udele-
žencev.

Vsa gradiva so na vpogled v tajništvu
družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane in
glasuje  ne  glede  na  število  prisotnih
delnic.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega vabila svoje pripombe, spre-
membe  in  dopolnitve  predlogov  pisno
sporočijo  upravi  in  s  tem  omogočijo,  da
bo  uprava  o  njih  sprejela  svoje  stališče
ter  predloge  pripravila  do  zasedanja
skupščine.

Viški center inženiring, d.d.
uprava

Ob-5200

Začasna  uprava  družbe  Induplati  Hol-
ding,  Industrija  platnenih  izdelkov,  d.d.,
Zgornje  Jarše,  Domžale,  vabi  delničar-
je na

1. sejo skupščine družbe Induplati
Holdinga, d.d., Zgornje Jarše

Začasna uprava sklicuje sejo skupščine
v prostorih družbe na Kamniški 24, Zgornje
Jarše, Domžale dne 15. 12. 1997 s pričet-
kom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-
ni skupščine: predsednika skupščine, pre-
števalko glasov in potrdi notarja.

3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine v predlaganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

5. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zijske hiše.

Predlog sklepa: za revizijsko hišo, ki bo
opravila revizijo  v družbi se imenuje revi-
zijska hiša Coopers & Lybrand.

6. Informacija o poslovanju podjetja za
leta 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se informacijo o
poslovanju podjetja za leta 1993, 1994, 1995
in 1996.

7. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta in sprejem čistopisa statuta.

Predlog sklepa: sprejme se novi statut v
predloženem besedilu.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-
ta se izvolijo predlagani kandidati.

9. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v predlagani višini.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijave za udeležbe na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj 7 dni pred zase-
danjem skupščine in to velja tako za delni-
čarje kot za pooblaščence.

Prijava je možna le preko pošte oziroma
faksa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine  se  morajo  podpisati  na  sez-
nam  udeležencev  in  prevzeti  glasovalne
lističe.

Vsa gradiva so na vpogled delničarjem v
tajništvu družbe Zgornje Jarše, Kamniška c.
24, Domžale in sicer vsak delovni dan od
9. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje  ne  glede  na  število  prisotnih
delnic.

Induplati Holding
Industrija platnenih izdelkov, d.d.

Zgornje Jarše
začasna uprava

Ob-5203

Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana,  in  uprava  delniške  družbe
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na  podlagi določb statuta objavlja, da so
bili na

2. skupščini delniške družbe,

ki je bila 21. novembra 1997 v Ljubljani
v prostorih SMELT d.d., Dunajska c. 160,
za katero so bila od vseh 2,086.301 navad-
nih delnic družbe v danem roku deponirana
potrdila na sedežu družbe za 1,033.835 del-
nic, na skupščini pa je bilo ob začetku za-
sedanja udeleženih 941.830 navadnih del-
nic z glasovalno pravico, sprejeti naslednji
sklepi:

Prvič: za predsednika skupščine je bil
imenovan Leonardo F. Peklar, za prešteval-
ca glasov pa sta bila imenovana Matjaž Lo-
gar in Matjaž Košir (za sklep javno glaso-
valo 941.830 delnic).

Drugič: sprejete so bile naslednje spre-
membe statuta delniške družbe:

(1) Spremeni se točka 02.01. statuta
družbe, tako da se točka glasi: firma družbe
je: Petrol, Slovenska naftna družba, d.d.,
Ljubljana.

(2) Spremeni se točka 12.02. statuta
družbe, tako da se točka glasi: šest članov
nadzornega sveta po prejšnji točki tega sta-
tuta so predstavniki delavcev družbe, ki jih
izvoli svet delavcev.

Določba o številu in sestavi članov nad-
zornega sveta velja, dokler je v veljavi zakon
o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki
predpisuje tako paritetno sestavo.

(3) Spremeni se točka 12.07. Statuta
družbe, tako da se točka glasi: nadzorni
svet je sklepčen, če je na seji navzočih
najmanj dve tretjini članov nadzornega sve-
ta. Nadzorni svet sprejema odločitve z ve-
čino oddanih glasov prisotnih članov. V
primeru neodločenega izida glasovanja je
odločujoč glas predsednika nadzornega
sveta.

(4) Spremeni se točka 13.04. statuta
družbe, tako da se točka glasi: uprava skliče
zasedanje skupščine delničarjev družbe me-
sec dni pred zasedanjem z objavo v Urad-
nem listu RS. Datum objave v Uradnem
listu RS velja za uradni datum sklica zase-
danja skupščine, od katerega tečejo roki,
določeni z zakonom o gospodarskih druž-
bah.

Sklic zasedanja skupščine delničarjev
družbe lahko uprava objavi tudi v dnevnem
časopisu.

V primerih, določenih z zakonom, pa se
zasedanje skupščine delničarjev skliče s pis-
nim vabilom vsem delničarjem družbe. V
vabilu se navede dnevni red ter kraj in čas
zasedanja skupščine.

Dnevni  red  zasedanja  skupščine  s
predlogi sklepov se ob sklicu obvezno ob-
javi.

(5) Spremeni se točka 15.01. statuta
družbe, tako da se točka glasi: Družba ob-
javlja sporočila, namenjena delničarjem, v
Uradnem listu RS.

Uprava družbe lahko posamezna sporo-
čila delničarjem družbe objavlja tudi v dnev-

nem časopisu, vendar taka objava nima učin-
ka uradne objave po prejšnjem odstavku te-
ga člena.

(6) Delničarji so tudi soglasno sprejeli
sklep, da sprememba statuta pri točki 02.01.
pomeni tudi sklep skupščine o spremembi
firme delniške družbe, ki se odslej glasi
Petrol, Slovenska naftna družba, d.d., Ljub-
ljana.

(Od skupno navzočih 943.309 delnic je
za sprejetjem sklepa o spremembah statuta
na tajnem glasovanju glasovalo 928.330 del-
nic, proti pa je glasovalo 885 delnic, glaso-
valo ni 14.094 delnic.)

Tretjič: skupščina se seznani z imenova-
njem Silvana Simčiča in Bogomira Batage-
lja, dodatno imenovanima članoma nadzor-
nega sveta družbe Petrol, d.d., kot predstav-
nikoma zaposlenih v družbi (navzočih
952.717 delnic).

Četrtič: sprejme se letno poročilo uprave
družbe o poslovanju družbe Petrol, sloven-
ska naftna družba, d.d., Ljubljana v poslov-
nem letu 1996, skupaj z revizorskim mne-
njem.

(Od skupno navzočih 948.580 delnic je
za sprejetje tega sklepa je na tajnem glaso-
vanju glasovalo 905.910 delnic, proti spre-
jetju sklepa pa je glasovalo 30.091 delnic,
glasovalo ni 12.579 delnic.)

Petič: ugotovljeni dobiček družbe za po-
slovno leto 1996 v znesku 2.005,118.848
SIT se razporedi na dan 1. 1. 1997:

(1) Znesek 417,260.200 SIT se izplača
delničarjem v obliki dividend, v znesku 200
SIT bruto na delnico,

(2) znesek 33,675.748 SIT se razporedi
na 19,874.214 SIT članom začasne uprave
družbe kot udeležbo na dobičku družbe, iz-
plačljivo v delnicah družbe po povprečni pon-
derirani vrednosti delnice od 5. 5. 1997 do
dneva sklica zasedanja skupščine družbe in
13,801.534 SIT članom začasnega nadzorne-
ga sveta kot udeležbo na dobičku družbe,
izplačljivo v delnicah družbe po povprečni
ponderirani vrednosti delnice od 5. 5. 1997
do dneva sklica zasedanja skupščine družbe,

(3) znesek 1.554,182.900 SIT ostaja ne-
razporejen.

(4) Družba  bo  izplačala  dividende  v
navedeni  višini  po  stanju  na  dan  1. 1.
1997  najkasneje  v  30  dneh  po  sprejemu
sklepa na skupščini. Družba bo izplačala
dividende delničarjem, vpisanim v central-
nem registru pri KDD na dan 11. 11. 1997
na  način,  določen  s  sklepom  uprave
družbe.

(Od skupno navzočih 949.290 delnic je
za sprejetje tega sklepa na javnem glasova-
nju glasovalo 359.816 delnic, proti sprejet-
ju sklepa pa je glasovalo 310.589 delnic,
glasovalo ni 278.885 delnic.)

Šestič: na predlog nadzornega sveta
skupščina  za  poslovno  leto  1998  za
revidiranje  poslovnih  izkazov  imenuje
revizijsko  družbo  Coopers  &  Lybrand,
d.d.,  iz  Ljubljane  (za  sprejetje  tega
sklepa  je  na  javnem  glasovanju  glasova-

Razne objave

Ob-5212

Ministrstvo za malo gospodarstvo in tu-
rizem, Kotnikova 5, Ljubljana

objavlja
da so sredstva iz postavke 1819 – Pospe-

ševalna mreža za malo gospodarstvo, name-
njena navedenim razpisom porabljena, zato
so naslednji razpisi zaključeni:

1. Javni razpis za pomoč pri postavitvi
in začetku delovanja garancijskih skladov
(Ur. l. RS, št. 56/97).

2. Javni razpis za sofinanciranje specia-
lističnega svetovanja v malem gospodars-
tvu (Ur. l. RS, št. 56/97).

3. Javni razpis za sofinanciranje inicira-
nja projektov mednarodne tehnične pomoči
Republike Slovenije in Bilateralnih medna-
rodnih aranžmajev s področja malega gos-
podarstva (Ur. l. RS, št. 56/97).

4. Javni razpis za sofinanciranje nada-
ljevanja izvedbe projektov mednarodne teh-
nične pomoči RS in bilateralnih mednarod-
nih aranžmajev s področja malega gospo-
darstva (Ur. l. RS, št. 61/97).

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem

Ob-5168

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava
Republike Slovenije za varstvo narave, ob-
javlja

seznam
do sedaj pooblaščenih oseb s področij:
– prve meritve in obratovalni monitoring

odpadnih vod,
– prve meritve in obratovalni monitoring

hrupa za vire hrupa,
– prve meritve in obratovalni monitoring

za vire elektromagnetnega sevanja,
– prve meritve in obratovalni monitoring

emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaženja,

katerih register vodi v skladu z 22. čle-
nom pravilnika o prvih meritvah in obrato-
valnem monitoringu odpadnih vod ter o po-
gojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št.
35/96), v skladu z 20. členom pravilnika o
prvih meritvah in obratovalnem monitorin-
gu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96), v
skladu z 19. členom pravilnika o prvih me-
ritvah in obratovalnem monitoringu za vire
elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96) in v
skladu z 32. členom pravilnika o prvih me-
ritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesna-
ževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Ur. l. RS, št. 70/96) omenjeno ministrstvo.

Ministrstvo za okolje in prostor

lo  946.239  delnic,  proti  sprejetju  sklepa
pa  nihče.

Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Ljubljana

predsednik uprave
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Ob-5124

Natečaj
za subvencioniranje strokovne in

mladinske periodike ter za enkratno
finančno podporo v letu 1998

1. Natečaja za subvencioniranje strokov-
ne in mladinske periodike se lahko udeleži-
jo založniki revij, ki so registrirane pri dr-
žavnem organu, pristojnem za informiranje
ter izhajajo najmanj eno leto in sicer:

a) založniki strokovne periodike, name-
njene posameznim razvojnim stopnjam
predšolskih otrok, učencev in dijakov, raz-
voju posameznih predmetov oziroma pred-
metnih področij v vzgojnoizobraževalnem
sistemu ter strokovnemu izobraževanju stro-
kovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,

b) založniki mladinske periodike, ki
obravnava dosežke z vseh področij člove-
kove ustvarjalnosti, prirejene posameznim
razvojnim stopnjam predšolskih otrok, učen-
cev in dijakov.

2. Natečaja za enkratno finančno podpo-
ro se lahko udeležijo založniki strokovne in
mladinske periodike ter drugih publikacij,
ki so namenjene posameznim razvojnim
stopnjam predšolskih otrok, učencev in di-
jakov, razvoju posameznih predmetov ozi-
roma predmetnih področij v vzgojnoizobra-
ževalnem sistemu ter strokovnemu izobra-
ževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izo-
braževanju in izhajajo manj kot eno leto.

3. Temeljni kriteriji za pozitivno rešitev
vlog za subvencijo in vlog za enkratno fi-
nančno podporo so predvsem naslednji:

– prispevek revije k razvoju posamezne-
ga predmeta oziroma predmetnega področja
v vzgojnoizobraževalnem sistemu, njena
uporabnost v vzgojno-izobraževalnem pro-
cesu in njena usmerjenost k posodabljanju
vzgojno-izobraževalnega sistema, posamez-
nega predmeta oziroma predmetnega po-
dročja,

– prispevek revije k oblikovanju, ohra-
njanju in spodbujanju slovenske samobitno-
sti in k pretoku ter izmenjavi teoretskih,
strokovnih in estetskih dosežkov z Evropo
in svetom,

– teoretska, strokovna ter estetska kako-
vost revije  v preteklem ali tekočem letu,
razširjenost revije – naklada,

– izračun izdajatelja, koliko bo subven-
cija oziroma enkratna finančna podpora
vplivala na ceno posameznega izvoda in

– podatek o višini vseh subvencij.
4. Založnik, ki se poteguje za subvencijo

oziroma enkratno finančno podporo, mora
poleg izpolnjenega obrazca (dobi se na Mi-
nistrstvu za šolstvo in šport, Ljubljana,
Aškerčeva 7, telefon 17-69-500) priložiti še
uredniški program, sprejet na pristojnem or-
ganu revije.

5. Višino subvencije oziroma enkratne
finančne podopore določi Ministrstvo za
šolstvo in šport glede na razpoložljiva pro-
računska sredstva in glede na to, koliko po-
samezna revija ustreza temeljnim kriterijem
iz 3. točke glede na to, kolikšno subvencijo
oziroma enkratno finančno podporo dobi po-
samezna revija iz drugih sektorjev mini-
strstva oziroma iz drugih ministrstev.

6. Prijave za natečaj je potrebno poslati
na Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, z oznako: »Subvencioni-

ranje periodike« oziroma z oznako: »En-
kratna finančna podpora«.

Zadnji rok za oddajo prijav za revije iz
točke 1.a in 1.b je 28. 12. 1997.

Natečaj za revije iz 2. točke je, glede na
razpoložljiva proračunska sredstva, odprt do
30. junija 1998.

 Ob-5125

Natečaj
za subvencioniranje zvez in društev ter

za enkratno finančno podporo v letu
1998

1. Natečaja za subvencioniranje zvez in
društev se lahko udeležijo zveze in društva,
ki so registrirana pri pristojnem državnem
organu in sicer:

a) zveze in društva, ki so izrazito stor-
kovno usmerjena ter povezana z vzgoj-
no-izobraževalnim sistemom, delujejo na dr-
žavni ravni in vključujejo predšolske otro-
ke, učence in dijake ter strokovne delavce,
ki delajo na teh ravneh vzgoje in izobraže-
vanja,

b) zveze in društva, ki uresničujejo
splošnejše interese in delujejo na državni
ravni ter vključujejo predšolske otroke,
učence in dijake ter strokovne delavce, ki
delajo  na  teh  ravneh  vzgoje  in  izobraže-
vanja.

2. Natečaja za enkratno finančno pod-
poro se lahko udeležijo zveze in društva,
ki so registrirana pri prostojnem državnem
organu, katerih program je strokovno ali
pa splošnejše usmerjen, vendar je tesno po-
vezan z vzgojno-izobraževalnim sistemom,
vključujejo predšolske otroke, učence in
dijake ter delujejo na državni oziroma dru-
gi ravni.

3. Temeljni kriteriji za vrednotenje pro-
grama so njegova vključenost v vzgoj-
no-izobraževalni sistem, v dopolnjevanje in
razvoj posameznih predmetov in predmet-
nih področij, v interesno dejavnost predšol-
skih otrok, učencev in dijakov ter strokov-
nih delavcev na teh ravneh vzgoje in izo-
braževanja.

4. Zveze in društva, ki se potegujejo za
subvencijo oziroma enkratno finančno pod-
poro, morajo prijavi na natečaj priložiti:

– razčlenjen program posamezne akcije
z ločenim predračunom za vsako akcijo ter
skupnim finančnim načrtom, predvidenim
za realizacijo letnega programa zveze ozi-
roma društva,

– izpolnjen obrazec (dobi se na Mini-
strstvu za šolstvo in šport, Ljubljana, Ašker-
čeva 7, telefon 061/17-69-500).

5. Višino subvencije oziroma enkratne
finančne podopore določi Ministrstvo za
šolstvo in šport glede na razpoložljiva pro-
računska sredstva in glede na to, koliko pro-
gram posamezne aktivnosti ustreza kriteri-
jem iz 3. točke ter glede na to, kolikšno
subvencijo oziroma finančno podporo dobi
zveza ali društvo iz drugih sektorjev mini-
strstva oziroma iz drugih ministrstev.

6. Prijave za natečaj je potrebno poslati
na Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, 1000 Ljubljana, z oznako »Subven-
cioniranje društev« oziroma z oznako »En-
kratna finančna podpora«.

Zadnji rok za oddajo prijav za zveze in
društva iz točke 1.a in 1.b je 28. 12. 1997.
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Natečaj za zveze in društva iz 2. točke
je, glede na razpoložljiva proračunska sred-
stva, odprt do 30. junija 1998.

 Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-5126

Na podlagi poslovnega načrta Ganacij-
skega sklada za Zasavje, pravil o delovanju
Garancijskega sklada za Zasavje ter sklepa
nadzornega sveta Regionalnega centra za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi objavlja Re-
gionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob
Savi; Garancijski sklad za Zasavje (v nada-
ljevanju: RCR GS) v sodelovanju z banka-
mi: LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, Pro-
banka, d.d., Maribor, SKB Banka, d.d.,
Ljubljana, Banka Celje, d.d., Celje, Sloven-
ska investicijska banka, d.d., Ljubljana

razpis
za dolgoročne kredite ter garancije za
dolgoročne kredite za projekte malega

gospodarstva
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za do-

delitev dolgoročnih kreditov v skupni višini
300,000.000 SIT, za katere bo RCR GS do-
deljeval garancije v višini 50% skupne vred-
nosti kreditov, kar znaša 150,000.000 SIT.

2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti
Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT.

Obrestna mera znaša TOM + 6% na letni
ravni.

Doba vračanja kredita znaša od najmanj
1 leta do največ 5 let.

Moratorij za vračanje kredita znaša do
6 mesecev.

Prosilec mora imeti med viri financiranja
zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev.

Prosilec zavaruje prejeti kredit banki z
garancijo RCR GS v višini 50%, preostalih
50% pa v skladu s pogoji bank.

2.2. Garancije
Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati

z vlogo za kredit.
Garancija ne more presegati 50% kredi-

ta, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.

Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR
GS z različnimi oblikami zavarovanja v od-
visnosti od stopnje rizičnosti projekta.

3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-
goročni krediti in garancije

Krediti in garancije se dodeljujejo za na-
slednje namene:

– nakup nove ali popolnoma obnovljene
opreme,

– nakup, gradnja ali adaptacija poslov-
nih prostorov,

– nakup, ureditev in opremljanje zem-
ljišča za gradnjo poslovnih prostorov.

4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednje tri pogoje:

– so člani Garancijskega sklada za Za-
savje pri Regionalnem centru za razvoj,
d.o.o., Zagorje (podpisana vloga za včlani-
tev ter plačilo pristopnine),

– ustrezajo merilom za male gospodar-
ske družbe po 51. in 72. členu zakona o
gospodarskih družbah,

– imajo sedež dejavnosti na območju Ob-
čin Litija, Hrastnik, Trbovlje, Radeče ter
Zagorje ob Savi.

V skladu s pravili delovanja Garancij-
skega sklada za Zasavje, članstvo v skladu
ne predstavlja avtomatične obveznosti RCR
GS pri odobritvi garancije.

5. Prednostni kriteriji za dodelitev kre-
dita in garancije

Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:

– načelo ohranjanja realne vrednosti do-
deljenih sredstev,

– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi kredita in garanci-

je bodo imeli prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri

financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:

– razvojno naravnani (uvajanje no-
vih tehnologij, inovacije, nastop na novih in
tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest,
konkurenčnost)

– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),

– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo

v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izra-
žen lokalni interes.

6. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije

Vsebina  vloge  za  dodelitev  kredita  in
garancije  je  razvidna  iz  obrazca:  Vloga
za  dodelitev  kredita  in  garancije,  ki  ga
lahko  prosilci  dobijo  na  naslednjih  me-
stih:

– Regionalni center za razvoj, d.o.o., Za-
gorje ob Savi, Cesta zmage 35b,

– Občina Litija, Jerebova 14, Litija,
– Občina Radeče, Ulica Milana Majcna

1, Radeče,
– Center za razvoj podjetništva; Razvoj-

ni sklad, Trbovlje, Šuštarjeva 42,
– Občina Hrastnik; Sklad za pospeševa-

nje razvoja podjetništva in malega gospo-
darstva Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča
5, Hrastnik,

– Agencija za razvoj, d.o.o., Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 35b.

Izpolnjene vloge z vso zahtevano doku-
mentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.

Stroški obdelave posamezne vloge zna-
šajo 3.000 SIT in jih je potrebno poravnati
ob predaji izpolnjenega obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije.

Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave

do dneva porabe sredstev. RCR GS bo jav-
no objavil datum porabe sredstev.

8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 4. točke tega razpisa).
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obrav-

navali pristojni organi RCR GS in bank en-
krat mesečno.

Vloge, ki bodo prispele po porabi sred-
stev, bodo obravnavane v sklopu naslednje-
ga razpisa.

RCR GS bo pisno seznanil prosilca z
odločitvijo pristojnih organov v petnajstih
dneh po sprejemu odločitve.

10. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem raz-

pisom dobijo prosilci na vseh mestih, našte-
tih v 6. točki razpisa.

Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi,

Garancijski sklad za Zasavje

Št. 93/97 Ob-5176

Mestna občina Velenje, urad za negos-
podarske javne službe, Titov trg 1, Velenje,
objavlja na podlagi meril za sofinanciranje
programov športa v Mestni občini Velenje

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Mestni občini Velenje za leto 1998
Urad za negospodarske javne službe

Mestne občine Velenje razpisuje kandida-
ture za sofinanciranje programov športa za
leto 1998.

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo društva za posamezna področja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– vrtci in vzgojno-izobraževalni javni za-
vodi.

Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da imajo sedež in delujejo na območju
Mestne občine Velenje,

– da imajo usklajena pravila (statut) z
novim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95), rok 4. 11. 1997.

II. V letu 1998 bomo (so)financirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine
A) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
– športna značka Zlati sonček,
– plavalni tečaji za male šolarje,
– smučarski vrtec,
– kros najmlajših,
– športne delavnice.
B) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok:
– športna značka Zlati sonček (1. in

2. razred OŠ),
– športna značka (3. in 4. razred OŠ),
– občinska tekmovanja,
– medobčinska tekmovanja,
– državna tekmovanja,
– športna šola,
– počitniški program,
– plavalni tečaji za učenke-ce 3 razre-

dov.
C) Interesna športna vzgoja mladine:
– občinska prvenstva,
– medobčinska prvenstva,
– državna prvenstva.
Predlogi programov pod točkami A, B in

C, morajo vsebovati:
– vsebino programa,
– starostno kategorijo, kateri je program

namenjen,
– predvideno število oziroma možen ob-

seg udeležencev, ki se lahko vključi v pro-
gram,
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– organizator programa,
– neposredni izvajalec,
– predvideni čas (od-do) izvajanja pro-

grama,
– okvirni stroškovnik (kader za organi-

zacijo oziroma pripravo programa, strokov-
ni kader za izvedbo, objekt, propaganda),

– viri pridobivanja izvenproračunskih
sredstev.

D) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport (za klube in društva, ki so člani ŠZ
Velenje).

(So)financirali bomo programe v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja.

2. Športnorekreativna dejavnost odraslih
– (so)financirali bomo propagandne ak-

cije in redno rekreativno vadbo pod stro-
kovnim vodstvom.

3. Delovanje javnega športnorekreacij-
skega zavoda

III. Izbrane programe bomo sofinancira-
li na podlagi meril in kriterijev za sofinanci-
ranje športnih programov v Mestni občini
Velenje.

Prispele  ponudbe  bo  pregledal  stro-
kovni svet za šport pri Mestni občini Vele-
nje in sprejel odločitev o izbiri izvajalca
skupaj z uradom za negospodarske javne
službe Mestne občine Velenje. O izbiri bo-
do izvajalci pisno obveščeni. Višina odo-
brenih sredstev bo znana, ko bo sprejet
proračun Mestne občine Velenje za leto
1998.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

K prijavi je potrebno priložiti dokazila o
strokovni izobrazbi tistih, ki bodo izvajali
oziroma organizirali posamezni program,
lahko tudi potrdilo panožne zveze ali orga-
nizacije (trener, učitelj, sodnik...).

IV. Rok za prijavo programov športa je
15. 12. 1997.

V. Svoje programe pošljite v 2 izvodih,
na naslov: Mestna občina Velenje, urad za
negospodarske javne službe, področje špor-
ta, Velenje, Titov trg 1, s pripisom “razpis”.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.

Mestna občina Velenje
urad za negospodarske javne službe

Ob-5174

Ljubljanska banka – Banka Domžale,
d.d., Domžale, v skladu s statutom Ljub-
ljanske banke – Banke Domžale, d.d., Dom-
žale, objavlja ponudbo, ki jo je banki posre-
doval delnilčar Obrtno podjetje “Obrtnik”,
p.o., Mengeš

za odkup
– 55 rednih delnic LB – Banke Domžale,

d.d., Domžale.
Delnice se ponujajo po ceni 13.500 SIT

za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50120-601-30164.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Ljubljanske
banke – Banke Domžale, d.d., ki v roku 15
dni od dneva objave tega oklica v Uradnem
listu RS pisno sporočijo banki, da sprejema-
jo ponudbo.

Delničarji LB – Banke Domžale, d.d., ki
imajo v skladu z določili statuta LB – Banke
Domžale, d.d., Domžale prednostno pravico
odkupa, morajo upoštevati določila zakona o
bankah in hranilnicah, po katerih lahko posa-
mezni delničar pridobi več kot 15% delnic s
pravico do upravljanja banke, le s predhod-
nim soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB – Banka Domžale, d.d.

Ob-5175

Obveščam vas, da je bil s sklepom
Okrožnega sodišča v Mariboru, št. 25/97 z
dne 14. 10. 1997, začet stečajni postopek
nad podjetjem Galia Style, Koroška c. 5,
Maribor.

Terjatve, ki jih imate do stečajnega dolž-
nika lahko prijavite stečajnemu senatu v
skladu s 137. členom zakona o prisilni po-
ravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93, 74/94 in 39/97).

Stečajni upravitelj
Dušan Potočnik

Ob-5210

Stojan Jože, Gorica 70, Gorica pri Sliv-
nici, preklicuje priglasitveni list pod opra-
vilno št. 52-0435/94, izdanega 26. 8. 1994.

Bartol Jože s.p., Hrib pri Orehku 10, No-
vo mesto, preklicuje priglasitveni list opr.
št. 038-1258-94, mat. št. 5570367, dejav-
nost Trg. storitve, posredništvo. g-73243

Bregar Leskovšek Joži, Cesta Zmage 22,
Zagorje, preklicuje priglasitveni list opr. št.
61-0066/94 5103098, izdano na ime Rus
Bojan. s-73062

Cvjetkovič Rado s.p., Cesta M. Tita 96,
Jesenice, preklicuje priglasitveni list št.
14-0228/94, izdalo Ministrstvo za finance
RS, RUJP izpostava Jesenice. p-73069

Hadžić Senija, Trg Franca Fakina 3, Tr-
bovlje, preklicuje priglasitveni list opr. št.
61-0430/95, mat. št. 5418871. s-73079

Hidroterm Zalar Janez s.p., Glinškova
ploščad 17, Ljubljana, preklicuje štampilj-
ko pravokotne oblike, velikosti 40 x15mm z
naslednjo vsebino: HIDROTERM Zalar Ja-
nez s.p. Glinškova pl. 17 Ljubljana. s-73056

Intereuropa filiala Ljubljana, Letališka
35, Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo za
registracijo vozila, št. 22616. s-73115

Interra d.d., Tomšičeva 3, Ljubljana, pre-
klicuje zavarovalno polico št. 0444167, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. s-73251

Izodom d.o. o, Podrečje 1c, Domžale,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
emblemom z vsebino: IZODOM d.o.o. Po-
drečje 1c Domžale. s-73332

Kovač Neža, Aleščeva 36, Ljubljana, pre-
klicuje original priglasitveni list, št.
28-0465/94 5835509 z dne 9. 5. 1994. s-73169

Kovač Neža, Aleščeva 36, Ljubljana,
preklicuje original obrtno dovolenje, ma. št.
1701945505607, št. 55270170003. s-73168

Krašovec Milanka, Ulica Talcev 24, Za-
gorje, preklicuje priglasitveni list št.
61-0347/94. p-73106

Perušek Mojca, Tbilisijska ulica 60,
Ljubljana, preklicuje original odločbo re-
prezentančno obrtno dovoljenje, št. 29728
st. s-73212

Primožič Bogdan, Tresija 52, Gorenja
vas, preklicuje obrtno dovoljenje št.
024665/0378/00-63/1995. g-73242

Veselič Janez, Gojek 8, Dragatuš, pre-
klicuje odločbo obrtne zbornice Slovenije
št. 015440/0310/00-15/1995. g-73029

Zalar Janez Hidroterm, Glinškova
ploščad 17, Ljubljana, preklicuje obrtno do-
voljenje št. 036791 z dne 6. 3. 1995, izdala
Obrtna zbornica Slovenije. s-73057

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Aaron Nadale, Trg M. Plenčiča Solkan,
Nova Gorica, potni list št. AA 638489, izda-
la UE Nova Gorica. g-73125

Ahmetagić Agan, Cesta M. Tita 39, Je-
senice, potni list št. AA 573159, izdala UE
Jesenice. p-73031

Ambroželj Iris, Cankarjeva 54, Nova Go-
rica, prepustnico AI 62411, izdala UE Nova
Gorica. g-73258

Arhar Tatjana, Hrušica 97, Hrušica, pot-
ni list št. AI 125660, izdala UE Jesenice.
p-73119

Avramovič Slađana, Gosposvetska cesta
10, Ljubljana, potni list št. BA 413066.
s-73140

Balukčić Drago, Zlatnarjeva pot 14,
Kranj, potni list št. BA 631129, izdala UE
Kranj. p-73091

Balukčić Klavdija, Zlatnarjeva pot 14,
Kranj, potni list št. BA 677275, izdala UE
Kranj. p-73089

Balukčić Tjaša, Zlatnarjeva pot 14,
Kranj, potni list št. BA 677274, izdala UE
Kranj. p-73090

Ban Matej, Ulica Marice Kovačeve 11,
Ljubljana, potni list št. AA 764788. s-73193

Bavdek Stojan, Šeškova 36, Ribnica, pot-
ni list št. AA 240609, izdala UE Ribnica.
s-73046

Bensa Uroš, Hum 59, Kojsko, potni list
št. BA 623469, izdala UE Nova Gorica.
g-73261

Beširević Erolita, Iga Grudna 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 273400. s-73306



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 73 – 28. XI. 1997 Stran 5825

Bizjak Andrej, Podvozna cesta 8, Lucija,
potni list št. BA 404476, izdala UE Piran.
s-73149

Blatnik Barbara-Karin, Kvedrova 10,
Sevnica, potni list št. AA 46083, izdala UE
Sevnica. p-73023

Brelih Ervin, Cesta B. Kraigherja 6C,
Velenje, potni list št. BA 236633. p-73115

Bukovec Danijela, Ulica Sallaumines
10a, Trbovlje, potni list št. AA 564170, iz-
dala UE Trbovlje. s-73052

Buser Igor, Sp. Rudnik Cesta IV/14,
Ljubljana, potni list št. AA 312419. s-73082

Cener Zdenka, Vanča vas 65/D, Tišina,
prepustnico št. 21759/84. p-73108

Časar Robert, Ulica Božidarja Jakca 30,
Portorož, prepustnico št. AI 14362. g-73044

Čeh Peter, Spuhlja 42, Ptuj, potni list št.
AA 440449, izdala UE Ptuj. g-73040

Črešnjovnjak Roman, Stara ulica 10,
Murska Sobota, potni list št. BA 221339,
izdala UE Murska Sobota. p-73111

Čuden Marija, Alpska cesta 68, Lesce,
potni list št. AA 442878, izdala UE Radov-
ljica. s-73145

Čuden Silvo, Alpska cesta 68, Lesce,
potni list št. AA 442877, izdala UE Radov-
ljica. s-73146

Djogić Elvir, Zaloška cesta 47, Ljublja-
na, potni list št. BA 616975. s-73314

Dolinar Danijel, Jerihova 36, Velenje,
potni list št. BA 338158. p-73002

Dravec Rafael, Gerlinci 132, Murska So-
bota, potni list št. AA 466689. p-73038

Drljača Rade, Cesta v Laško 2, Celje,
potni list št. AA 277800, izdala UE Celje.
g-73041

Drofenik Aleša, Petrovičeva 13, Ljublja-
na, potni list št. BA 654739. s-73276

Ferk Aleksander, Zgornji Duplek 90,
Spodnji Duplek, potni list št. BA 295460.
p-73127

Frankovič Melanija, Šegova 20, Novo
mesto, potni list št. BA 322649, izdala UEN-
ovo mesto. g-73141

Goričan Janez, Prekmurska 48, Maribor,
potni list št. BA 497207, izdala UE Mari-
bor. p-73128

Gregorinčič Marijan, Mariborska cesta
13a, Ptuj, potni list št. AA 853002, izdala
UE Ptuj. g-73324

Hohkraut Tomaž, Hermanova 9, Sevni-
ca, potni list št. BA 281712, izdala UE Sev-
nica. p-73072

Hribernik Mateja, Smlednik 11/B,
Smlednik, potni list št. AA 536823. s-73156

Huber Bojan, Novo Polje cesta XIX/7,
Ljubljana, potni list št. AA 530557. s-73318

Ilar Lea, Tbilisijska 2, Ljubljana, potni
list št. BA 590230. s-73315

Ilar Martina, Tbilisijska 44, Ljubljana,
potni list št. BA 453973. s-73317

Ilar Mitja, Tbilisijska 2, Ljubljana, potni
list št. BA 23041. s-73316

Jastrobnik Tomaž, Drapšinova ulica 24,
Celje, potni list št. AA 378539. p-73003

Jeler Anton, Hedwig str 38, Duisburg,
potni list št. AA 277143, izdala UE Celje.
s-73278

Jevšek Tomaž, Ljubljanska cesta 75, No-
vo mesto, potni list št. AA 833418, izdala
UE Novo mesto. g-73264

Kalšek Dejan, Koseskega 4, Maribor,
potni list št. BA 53589, izdala UE Maribor.
p-73093

Knez Lea Alenka, Reboljeva 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 449946. s-73331

Knezić Damir, Slogonsko 30, Kapele,
potni list št. BA 426253. p-73116

Korpar Nikolaj, Zagajski vrh 31, Gornja
Radgona, potni list št. BA 667337, izdala
UE Gornja Radgona. p-73040

Kovačič Alojz, Gregorčičeva 18/A, Tol-
min, potni list št. AA 522282, izdala UE
Tolmin. p-73032

Košir Franc, Reboljeva ulica 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 455544. s-73330

Kraigher Alenka, Kidričeva 83, Trzin,
potni list št. AA 898814, izdala UE Domža-
le. s-73055

Krančič Cecilija, Veščica 28, Murska So-
bota, potni list št. AA 368034, izdala UE
Murska Sobota. p-7307

Kuhar Matjaž, Pivka 8, Naklo, potni list
št. AA 089578, izdala UE Kranj. g-73329

Kuhar Mira, Pod Gradom 5, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 1052, izdalo Velepo-
slaništvo RS v Gratzu. g-73126

Kumer Mojca, 30. Divizije 15/C, Nova
Gorica, Prepustnico AI 81477, izdala UE
Nova Gorica. g-73259

Kunaver Jožefa Breda, Preglov trg 13,
Ljubljana, potni list št. AA 535747. s-73059

Kunić Stjepan, Keršičeva 20a, Trbovlje,
potni list št. BA 507182. s-73071

Kunić Violeta, Keršičeva 20a, Trbovlje,
potni list št. BA 507183. s-73072

Laščak Katja, Angela Besednjaka 10
Rožna Dol., Nova Gorica, prepustnico AI
51664, izdala UE Nova Gorica. p-73019

Ledinek Marko, Kopališka pot 4, Meži-
ca, potni list št. BA 38056, izdala UE Ravne
na Koroškem. g-73198

Lešnik Valerija, Ulica Talcev 6, Rogaška
Slatina, potni list št. AA 539164, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. p-73028

Lipič Simon, Kot 12, Lendava, potni list
št. AA 822366, izdala UE Lendava. p-73130

Makuc Silvan, Ulica Tolminskih puntar-
jev 14, Nova Gorica, potni list št. BA
588656, izdala UE Nova Gorica. g-73325

Marjanović Živoslav, Krožna cesta 6,
Koper, potni list št. AA 352462, izdala UE
Koper. g-73302

Markoja Darko, Zaloška 83, Ljubljana,
potni list št. AA 458173. s-73170

Matelič Hilda, Šlandrov trg 8a, Žalec,
potni list št. AA 179844, izdala UE Žalec.
s-73087

Medja Aleš, Chengdujska 24, Ljubljana,
potni list št. AA 974850. s-73162

Mullner Mateja, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, potni list št. BA 26644, izdala
UE Škofja Loka. s-73061

Nedeljkovič Anita, Komanova 2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 817869. s-73138

Nemec Peter, Gibina 12, Ljutomer, potni
list št. AA 51895, izdala UE Ljutomer.
p-73110

Norčič Jasna, Gregorčičeva 19, Murska
Sobota, stalno obmejno prepustnico za Av-
strijo št. 22536/84, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-73037

Ostanek Rok, Viniška cesta 45, Črno-
melj, potni list št. AA 167191, izdala UE
Črnomelj. p-73132

Pagon Branko, Hrušica 140, Hrušica,
potni list št. AI 125620, izdala UE Jesenice.
p-73120

Part Miran, Kajuhova 3, Šoštanj, potni
list št. BA 495083, izdala UE Velenje.
p-73053

Pavlič Darko, Cesta 13. julija 60, Ljub-
ljana, potni list št. AA 111959. s-73153

Pogačar Rok, Zgornje Grušovlje 3, Šem-
peter v Sav. dolini, potni list št. BA 193568,
izdala UE Žalec. p-73071

Popivoda Blažo, Zgornje Pirniče 22/B,
Medvode, potni list št. AA 939052. s-73238

Potokar Maja, Senčna pot 12a, Portorož,
potni list št. AA 506070, izdalo Veleposla-
ništvo RS v Londonu. g-73323

Poštrak Jože, Moša Pijade 26, Maribor,
potni list št. BA 12914, izdala UE Maribor.
s-73154

Rajh Bernarda, Selišči 24, Gornja Rad-
gona, potni list št. AA 699136, izdala UE
Gornja Radgona. p-73041

Rakun Peter, Trnava 15, Gomilsko, pot-
ni list št. BA 193513, izdala UE Žalec.
p-73117

Ranđelovič Đokica, Ulica Proletarskih
brigad 5, Izola, prepustnico AI 18901, izda-
la UE Izola. p-73047

Rebernik Lilijana, Ulica Bratov Greifov
32, Maribor, potni list št. AA 611188, izda-
la UE Maribor. p-73080

Ropič Joško, Spodnja Selnica 96A, Sel-
nica ob Dravi, potni list št. AA 268197,
izdala UE Ruše. p-73092

Savić Slobodanka, Delavska cesta 26,
Kranj, potni list št. AA 710413, izdala UE
Kranj. s-73335
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Selak Lidija, Bodovlje 25, Škofja Loka,
potni list št. BA 158285, izdala UE Škofja
Loka. s-73151

Simčič Eva, Dolnje Cerovo 37, Kojsko,
prepustnico AI 126940, izdala UE Nova Go-
rica. g-73260

Sirnik Štefan, Mala vas 9, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 560954. s-73136

Skvarča Božidar, Gorenjska cesta 12,
Logatec, potni list št. BA 275574, izdala UE
Logatec. s-73303

Stanič Dalibor, Gregorčičeva 15/A, No-
va Gorica, prepustnico št. AI 34483, izdala
UE Nova Gorica. g-73256

Stibilj Davorin, Cankarjeva 14, Nova
Gorica, potni list št. AA 199447, izdala UE
Nova Gorica. g-73197

Sulejmani Faik, Podlubnik 160, Škofja
Loka, potni list št. BA 254271, izdala UE
Škofja Loka. s-73165

Šalamun Željko, Stara nova vas 35, Lju-
tomer, potni list št. BA 410001, izdala UE
Ljutomer. p-73045

Šebez Miroslav, Andreaševa 16, Ljub-
ljana, potni list št. BA 289262. s-73265

Šibila Ana, Seča 74A, Portorož, potni
list št. BA 225782, izdala UE Piran. g-73326

Škufca Mihael, Čečovje 31, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 000752.
g-73321

Šljivar Nesima, Cesta v Laško 2, Celje,
potni list št. AA 568542, izdala UE Celje.
g-73042

Šuligoj Irma, Regenotova 10, Ankaran,
prepustnico št. AI 29742. g-73127

Tadić Mirna, Cesta Proletarskih brigad
58, Maribor, potni list št. AA 392429, izda-
la UE Maribor. p-73095

Tanšek Alojz, Cesta Leona Dobrotinška
26, Šentjur, preklic potnega lista AA
667209, objavljenega v UL 67/97. p-73044

Trope Irena, Trata IX/6, Kočevje, potni
list št. BA 34359, izdala UE Kočevje.
g-73320

Turk Martin, Podsabotin 55, Kojsko, pot-
ni list št. BA 592866, izdala UE Nova Gori-
ca. g-73322

Veble Dušan, Nimnik 8, Bizeljsko, potni
list št. AA 488243, izdala UE Brežice.
p-73068

Velkavrh Igor, Rožna dolina cesta XVII/
17, Ljubljana, potni list št. BA 109818.
s-73132

Visket Barbara, Gvojčeva 2, Maribor,
potni list št. BA 504440, izdala UE Mari-
bor. p-73078

Zanardelli Benjamin, Veliki otok 1, Po-
stojna, potni list št. AA 702658, izdala UE
Postojna. p-73030

Zečević Milan, Lendavska 7, Murska So-
bota, potni list št. BA 327876, izdala UE
Murska Sobota. p-73112

Zupan Igor, Naselje pod Krimom 58,
Gozd Martuljek, potni list št. AA 573845,
izdala UE Jesenice. p-73029

Železnik Metka, Štantetova 30, Maribor,
potni list št. BA 503126, izdala UE Mari-
bor. p-73126

Žokš Albertina, Stara ulica 8, Murska
Sobota, potni list št. BA 139179. p-73042

Druge listine

Abe  Janez,  Poljska  pot  8,  Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
944291, reg. št. 29620, izdala UE Domža-
le. s-73333

Abram Jožef, Oktobrske Ravolucije 28,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2928, izdala UE Izola. g-73024

Aletić Hazemina, Šaleška cesta 18/8, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22043. p-73010

Anoreuzzi Janez, Kopališka 5, Vrhnika,
reg. tablico LJ - A 9 - 249. g-73117

Antić Katarina, Frankovo naselje 71,
Škofja Loka, dijaško mesečno vozovnico,
št. 36122. s-73200

Antončič Bojan, Zaloška cesta 230C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 116507, reg. št. 192161. s-73201

Arhar Tatjana, Hrušica 97, Hrušica, voz-
niško dovoljenje, št. S 337535. g-73190

Aslani Agim, Pungert 16, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
21747, izdala UE Škofja Loka. s-73309

Atanasovski Todor, Spodnji Rudnik II/
45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 155001, S 686769. s-73113

Avbelj Uroš, Breg 26, Žužemberk, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 31223, izdala
UE Novo mesto. g-73232

Babič Martin, Mariborska 68, Celje, di-
plomo št. 384. p-73058

Backovič Ivan, Čečovlje 54, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16226, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-73092

Badovinoc Milan, Stopiče 34, Stopiče,
spričevalo o končani Šoli za voznike motor-
nih vozil, izdano leta 1972/73 št. 1175/72.
g-73284

Baškovec Stane, Prištinska 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
566248, reg. št. 31147. s-73032

Beber Gašper, Podbrezje 76, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1130367,
reg. št. 47817. g-73102

Benedik Klemen, Finžgarjeva 7, Kranj,
vozovnico Alpetour št. 419898. g-73289

Benko Darinka, Juršinci 14, Juršinci,
spričevalo Gimnazije, izdano leta 1976/77.
p-73059

Beranič Boštjan, Apače 111, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 38225, izdala
UE Ptuj. g-73300

Beravs Uroš, Selska 10, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 21616. g-73179

Bergel Franc, Hrušica 150, Hrušica, voz-
niško dovoljenje, št. S 547042, reg. št.
10214. g-73195

Bernik Tina, Godešič 144, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25216.
g-73224

Beton Uroš, Staretova 14, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1027519, reg. št. 39715, izdala UE Kranj.
g-73025

Bezovšek Suzana, Stantetova ulica 30,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
249400. p-73014

Bečan Simona, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, zavarovalno polico št. 530387, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-73147

Birsa Boltar Elza, Longobardska 7, No-
va Gorica, spričevalo o končani OŠ Aj-
dovščina. g-73229

Bizjak Simonida, Ulica Heroja Marinci-
ja 9, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10913. g-73100

Bobek Franc, Kolodvorska cesta 2 a, Ko-
čevje, spričevalo o zaključnem izpitu, izda-
la Poklicna avtomehanska šola Novo mesto.
s-73299

Bojić Katarina, Jakčeva ulica 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. s
1049429, reg. št. 207826. s-73054

Brinovar Matjaž, Černetova 5A, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0397060, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. s-73271

Bunderšek Vilko, Podboršt 22, Šentjanž,
spričevalo o končani šoli za voznika št.
3672, izdano leta 1978 od Izobraževalnega
centra za tehniške stroke. s-73297

Bunderšek Vilko, Podboršt 22, Šentjanž,
zaključno spričevalo št. 24/77 Poklicne av-
tomehanične šole, Novo mesto. s-73298

Burja Dušan, Jesenice št. 1, Jesenice na
Dolenjskem, zavarovalno polico št.
0434588, izdala Zavarovalnica Adriatic.
p-73077

Bursič Katja, E. Drioli 5, Izola, spriče-
valo indeksa SEDŠ Koper, izdano leta 1985,
izdano na ime Jagodič. g-73177

Buser Igor, Sp. Rudnik IV/14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
23689, reg. št. 60290. s-73083

Buser Igor, Sp. Rudnik IV/14, Ljublja-
na, inštruktorsko vozniško dovoljenje kat.
B št. SB 7354, reg. št. 60290. s-73084

Buser Igor, Spodnji Rudnik IV 14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. AVO 511647,
izdala Zavarovalnica Tilia. s-73275

Buser Staška, Boletina 8, Ponikva, potr-
dilo o opravljenem strokovnem izpitu, izda-
lo Ministrstvo za šolstvo. g-73175
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Cajhen Nina, Podgora 25, Ljubljana, di-
jaško vozovnico za relacijo Ljubljana- Kle-
če. s-73208

Cekuta Alojzija, Zikova 5/30, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole v Novem mestu, izdano
leta 1971. s-73269

Celec Nevenka, Rašiška 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59918, S
885475, izdala UE Ljubljana. s-73114

Cestnik Tereza, Rožna 6, Postojna, de-
lovno knjižico. p-73060

Cijan Milovan, Na Hribu 150, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. p-73082

Cimperman Maja, Povšetova 104/A,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36837. s-73172

Cimprič Lado, Retje 26A, Loški potok,
indeks Srednje kovinarske šole v Kočevju.
g-73028

Cizej Mirko, Prekopa 25, Vransko, in-
deks Srednje kmetijsko živilske šole Šent-
jur, izdano leta 1986/87. g-73007

Cvjetičanin Dane, Bertacllena 55, Kranj,
zavarovalno polico št. 0431371, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-73012

Čepin Aleš, Celovška 179, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 0466860, izdala Zava-
rovalnica Adriatic d.o.o. s-73270

Česen Tadej, Betonova 56, Kranj, letno
vozovnico. g-73112

Čevnik Jože, Partizanska pot 8, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13465. g-73091

Čibej Nada-Justina, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 56033, S 652220, izdala UE Ljubljana.
s-73202

Čop Marjetka, Kamnje 1, Bohinjska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22598. g-73287

Črepinšek Aljoša, Kaplja vas 55, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1102806, izdala UE Žalec. p-73051

Črnologar Slavica, Boštjanova 10, Les-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10674. g-73121

Čuk Marko, Celovška 122, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002742, reg. št. 201181. s-73235

Derčar Edvard, Ulica Borcev NOB 25,
Portorož, vpisni list za čoln št. PI - 62801/
03-326/93. g-73178

Dečman Marko, Stožice 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1097293, reg. št. 181088. s-73249

Dittmer Uroš, Bistriška cesta 2, Ihan,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
000700528, reg. št. 28836, izdala UE Dom-
žale. s-73186

Doberšek Marjan, Stražišče 42, Preva-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.

6061-duplikat, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-73008

Dolinar Renata, Mozartstr. 57, Klagen-
furt Celovec, spričevalo 4. letnika Gimnazi-
je in diplomo Ravne na Koroškem, izdano
leta 1985 na ime Šmon Renata. s-73199

Doneva Tamara, Prvomajska ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. s-73279

Dragajner Erika, Efenkova 36, Celje, za-
varovalno polico št. 1057042. p-73027

Dragajner Zoran, Efenkova 36, Celje, za-
varovalno polico št. 0932397. p-73024

Dragajner Zoran, Efenkova 36, Celje, za-
varovalno polico št. 1055674, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. p-73025

Dragajner Zoran, Efenkova 36, Celje, za-
varovalno polico št. 1057047, izdala Zava-
rovalnica Slovenica. p-73026

Dravec Rafael, Gerlinci 132, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 21555. p-73039

Drača Mirko, Ulica bratov Učakar 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 88640, S 933767, izdala UE Ljub-
ljana. s-73246

Drinič Vojin, Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, vozno karto. g-73286

Drpič Katarina, Červanova 13, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdana leta 1990. s-73139

Durut Zejna, Oblakova 9, Celje, spriče-
valo Srednje gradbene šole, izdano na ime
Čarkič Enes. p-73074

Fekonja Robert, Kresniške Poljane 85,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 3494. s-73252

Ferlež Sašo, Hrvatini 157, Ankaran, di-
plomo Srednje pomorske šole Piran, izdano
leta 1990. g-73016

Fidler Anton, Pigovci 24, Šmarje pri Jel-
šah, spričevalo, izdano leta 1979. g-73184

Fijavž Jožef, Bukovlje 39, Stranice, KOP
dokument za vozilo CE 51 43P, za DAF 95
400, izdalo Ministrtvo za promet na podlagi
potrdila Cordia Daf Kranj. s-73273

Forštner Aleksander, Dobrovlje 18, Na-
zarje, zavarovalno polico št. 463396, izdala
Zavarovalnica Adriatic. p-73076

Frljužec Josip, Slomškova 12, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 1248, iz-
dala UE Ptuj. g-73111

Gabrijelčič Samo, Cigaletova 11, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano na ime Gabrijelčič Anej leta
1991. s-73019

Gajić Silva, Podšmihec 6, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4865, izdala
UE Laško. p-73096

Gašperšič Peter, Zlatek 53, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 384548. s-73080

Geltar Albert, Ulica Mirana Jarca 22,
Črnomelj, zaključno spričevalo Gimnazije
Črnomelj, izdano leta 1979/80. s-73074

Georgiev Goce, Radoviš, Makedonija,
začasno delovno dovoljenje št. 0424463103,
od 22. 7. 1997 do 3. 12. 1997. s-73206

Georgiev Naco, Radoviš, Makedonija,
začasno delovno dovoljenje št. 0424464164,
od 22. 7. 1997 do 21. 12. 1997. s-73207

Gerl Darja, Primšarjeva 3, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5738.
g-73292

Germek Marjana, Hrvatinova 7/I, Anka-
ran, indeks Srednje šole, izdano na ime Je-
šelnik Marjana. g-73183

Golavšek Danijel, Kapla 61, Žalec, di-
plomo Srednje tehniške šole v Celju.
s-73334

Golčar Stanislav, Kolodvorska 21, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1993. g-73096

Gorjanc Jurij, Na Produ 60, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11776,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-73093

Goršič Saša, Selo 5A, Žirovnica 64274,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole, izdano na ime Tišina Saša.
g-73241

Gračner Marija, Harje 3/E, Laško, spri-
čevalo. p-73125

Grlj Darija, Kosmačeva 12, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 226-2/
97150. g-73225

Grmšek Hermina, Titova 112, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15037.
p-73049

Gruber Viljem, Ulica J. Ulriha 7, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
10351. p-73008

Hajdarpašič  Bojana,  Tržaška  5,  Po-
stojna, vozniško dovoljenje, št. 9113.
p-73061

Halilović Rezija, Trg brat. Mravlj. 7, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25641. p-73009

Horvat Marija, Levarjeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584669, št. reg. 54412. s-73295

Horvat Milan, Vičava 80, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 16701. g-73301

Horvat Mladen, Škapinova 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25634.
p-73121

Hren Roman, Gorenje pri Zrečah 2, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6145. p-73129

Hrovatič Anton, Vrhovci cesta XV 6,
Ljubljana, spričevalo OŠ Olimje, izdano le-
ta 1953. s-73167

Hrustić Amra, Cesta v Gorici 19, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18556.
s-73045

Huber Bojan, Novo Polje XIX/7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S246512, reg. št. 83870. s-73319
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Huber Mojca, Cesta M. Tita 22, Jeseni-
ce, original spričevalo 4. letnika . g-73237

Humar Iztok, Mencingerjeva 5, Kranj,
indeks Fakultete za elektrotehniko. s-73098

Hvala Friderik, Ulica Klemeta Juga 10,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BF, izda-
la UE Nova Gorica. p-73055

Hvalec Blaž, XXX Divizije 12, Porto-
rož, spričevalo OŠ. g-73196

Ivančič - Lebar Irena, Cesta Tončke Čeč
2, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9957, izdala UE Trbovlje. g-73219

Jahić Husein, Žel. pot 5, Nova Gorica,
listino. p-73122

Jakoš Stanislav, Šentvid pri Stični 42,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10527, izdala UE Grosuplje.
s-73119

Jakoš Stanislav, Šentvid pri Stični 42,
Šentvid pri Stični, zavarovalno polico št.
1393728, izdala Zavarovalnica Triglav.
s-73120

Javernik Erik, Brje 28, Dobravlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1067542.
g-73228

Jekovec Jernej, Trtnikova 23, Ljubljana,
delovno knjižico. s-73159

Jelovac Spasoje, Gradišnikova 20, Bo-
rovnica, spričevalo o končani šoli za vozni-
ke motornih vozil, izdano leta 1977. s-73308

Jereb Mojca, Glavni trg 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 17059. p-73105

Jevtić Branka, Jakčeva 34, Ljubljana, in-
deks Centra strokovnih šol, izdano leta
1988. s-73068

Ješelnik Anja, Gradišče 15C, Vrhnika,
dijaško izkaznico. s-73203

Jonke Olga, Ulica Heroja Marinclja 4,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
309, izdala UE Kočevje. s-73129

Jugovič Jure, Zalaznikova 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36794.
s-73218

Jurišič Slobodan, Beblerjev 18, Koper,
izpit št. 39990. g-73013

Jusič Jože, Ulica Bratov Babnik 11A,
Ljubljana, spričevalo 6. razreda OŠ Franc-
Rozman Stane, Ljubljana-Šentvid. s-73067

Kalabič Endis, Krmičeva 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22713.
s-73065

Kamnar Andrej, Zadobrovška 23, Ljub-
ljana, potrdilo o vplačanih delnicah M Ban-
ke št. 00795500, št. delnic 16. s-73049

Kaučič Robert, Kidričevo naselje 1, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 7871, izdala UE Gornja Radgona. p-73017

Kavs Miran, Grčna 62, Nova Gorica, li-
stino. g-73124

Kavčič Valter, Brdo 1/A, Dornberk, voz-
niško dovoljenje. p-73015

Klinar Stanislav, Parižlje 64a, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
402571, izdala UE Žalec. p-73081

Klinec Borut, Pot Heroja Trtnika 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 265672, reg. št. 140670. s-73192

Knez Franc, Stara cesta 7, Straža, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št. 1187 Šolski
center za kovinarsko stroko, Novo mesto.
s-73134

Knezić Damir, Slogonsko 30, Kapele,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 14278.
s-73102

Kodrič Irena, Slovenja vas 27C, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29293,
izdala UE Ptuj. g-73090

Kohne Peter, Zbelovo 19, Loče, šolsko
spričevalo. p-73084

Kojnik Pavel, Visoko 123, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
359464, reg. št. 22219, izdala UE Kranj.
g-73107

Končina Gregor, Straža 31, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
000437009, reg. št. 9091, izdala UE Treb-
nje. s-73255

Kop Helena, Podgorje 58, Podgorje pri
Slov. Grad., spričevalo zaključnega izpita
Gimnazije Ravne na Koroškem, št. 94195.
p-73033

Kovač Gabrijela, Jurčičeva 13, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7736,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-73070

Kovačević Gospava, Na Otoku 10, Ce-
lje, zaključno spričevalo Gostinske šole v
Ljubljani, izdano leta 1978. s-73144

Košak Simona, Koseskega 30B, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323425, reg. št. 166730. s-73152

Krajnc Sergej, Na zelenici 3, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-73123

Kralj Drago, Dolnja stara vas 15, Škoc-
jan, zaključno spričevalo STZŠU, izdano le-
ta 1995. s-73051

Krasniči Hysen, Pretnerjeva 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10181,
izdala UE Postojna. g-73116

Kretič Boštjan, Goriška cesta 57, Vele-
nje, diplomo o opravljenem zaključnem iz-
pitu. p-73001

Krhin Blaž, Brilejeva 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34129.
s-73135

Križanec Darko, Gaji 12, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 39248. p-73052

Kristl Dragan, Kidričeva 89, Škofja Lo-
ka, zaključno spričevalo Poklicne kovinar-
ske šole v Škofji Loki, izdano leta 1979 na
ime Kristl Drago. s-73263

Kuhar Matjaž, Pivka 8, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1027163, reg.
št. 28780 duplikat, izdala UE Kranj.
g-73290

Kuhar Urška, Ulica Pohorskega bataljo-
na 61, Maribor, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 2155. s-73076

Kuk Tomaž, Cerkova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
384668, reg. št. 159941. s-73157

Kunaver Jožefa Breda, Preglov trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244424, reg. št. 4607. s-73060

Kunčič Vojko, Stara cesta 28, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
639725, reg. št. 11499. g-73110

Kuster Pavel, Rudniška 8, Zreče, voz-
niško dovoljenje. p-73133

Lah Dean, Kidričeva 17, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 19101. p-73004

Langerholc Mija, Mariborska 36, Ptuj,
spričevalo OŠ Breg Ptuj, izdano leta 1992/
93. g-73176

Lango Marjan, Gregorčičeva 14a, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za šoferja. p-73010

Lebar Marija, Prešernov trg 11, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11420.
p-73007

Lednik Katja, Petrovče 174, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 675018,
izdala UE Žalec. p-73035

Lenarčič Anica, Partizanska 12, Lenda-
va, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
tehnične šole Maribor. p-73046

Lenič Klemen, Ulica Bratov Učakar 116,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025852, reg. št. 185458. s-73063

Lesar Andrej, Cesta Tončke Čeč 30, Tr-
bovlje, zaključno spričevalo. g-73181

Lesjak Rajko, Ulica Sergeja Mašere 7,
Koper, zaključno spričevalo Šole za vozni-
ke motornih vozil Ježica, izdano leta 1972.
s-73105

Lipič Simon, Kot 12, Lendava, vozniško
dovoljenje. p-73131

Lipnik Martin, Jelovškova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S1095692, reg. št. 172448. s-73217

Lovrenjak Zvonka, Kregarjeva 11, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, št. 10177. p-73022

Majer Alfred, Goričica pri Ihanu 1C,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 032467, reg. št. 3372, izdala UE Dom-
žale. s-73023

Malešič Anica, Žaucerjeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843128, št. reg. 55361. s-73248

Malus Marjeta, Šmartno ob Paki 12,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22311. p-73005

Marič Benjamin, Tišina 27A, Tišina, de-
lovno knjižico št. 55256. p-73062

Markoja Darko, Zaloška 83, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
932309, reg. št. 105057. s-73171
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Markovič Aleš, Ljubno 30, Podnart, po-
trdilo o varstvu pri delu s traktorjem in trak-
torskimi priključki. s-73215

Markovič Matej, Grobeljca 52, Ljublja-
na, indeks, izdala Fakulteta za šport v Ljub-
ljani leta 1996. s-73244

Marš Nataša, Šentvid pri G. 64, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št. 14904. p-73124

Mastnak Bogdan, Vodule 23, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4136. p-73088

Matelič Hilda, Šlandrov trg 8a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
607516, izdala UE Žalec. s-73086

Mauhler Matija, Omersova 30, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999755, reg. št. 209726. s-73213

Medica Damijan, Pot na Orlek 12, Piv-
ka, diplomo Železniške srednje šole Ljub-
ljana, št. 876, izdana leta 1989. s-73310

Medved Branislav, Kardeljev trg 1, Ve-
lenje, indeks Naravoslovno tehnična fakul-
teta, Ljubljana. s-73250

Mehanović Mirsad, Glinškova ploščad
9, Ljubljana, delovno knjižico. s-73131

Melanšek Monika, Ulica 3. julija 8, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26152. p-73012

Melkić Sajid, Gašperšičeva 6, Ljubljana,
diplomo Avto šole Ježica, izdana leta1983.
s-73216

Mesarič Andrej, Cesta v zeleni log 5,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje PTT
šole, izdano leta 1992/93. s-73043

Mesarič Marko, Zgornje Pirniče 40,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št, 128044. s-73133

Mezek Viktor, Partizanska 45, Škofja
Loka, spričevalo Srednje gradbene šole v
Kranju. g-73285

Milošič Marijana, Spodnja Hajdina 41,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39860. g-73006

Miskič Hajra, Sr. Dobrava 4, Kropa, vo-
zovnico Alpetour št. 523133, izdana na ime
Miskič Mersudin. g-73027

Mitrović Milan, Cesta 20. Julija 13, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11309, izdala UE Zagorje ob Savi. p-73085

Molek Janez, Oražnova 24, Kostanjevi-
ca na Krki, zaključno spričevalo št. 198/23
Elektro šole v Mariboru, izdano leta 1966.
p-73073

Morozov Andraž, Šarhova 32, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje šole za tr-
govinsko dejavnost, izdano leta 1990/91.
s-73053

Mrak Ciril, Rašiška 12, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 595832,
reg. št. 35948. s-73130

Mramor Branko, Kozje 26, Kozje, za-
ključno spričevalo Srednje šole Boris Kidrič
Celje, smer avtoklepar št. 6339. g-73005

Mrhar Irena, Bukovje 47, Postojna, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Postojna, izdano na
ime Kobal Irena leta 1971/72. s-73073

Mugerli Terezija, Sočebranova 10, Sol-
kan, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-73016

Munishi Azem, Rožna dolina 24, Ljub-
ljana, zeleno karto št. 609-0638251, Mari-
bor. s-73313

Murn Matjaž, Cesta Otona Župančiča,
Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10936. p-73107

Narat Marjan, Trnovec 21, Lovrenc na
Dravskem pol., vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 28086, izdala UE Ptuj. g-73180

Nevečny Anton, Dvor 5E, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednje trgovske šole,
izdano leta 1972. s-73327

Nezirović Saša, Hrastovec 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23333.
p-73013

Novak Aleš, Vrhpolje pri Kamniku 149,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za elektrotehniko, Ljubljana,
izdano leta 1990. s-73143

Novak Jože, Trbež 51, Artiče, vozniško
dovoljenje. p-73063

Oblak Antonija, Brege 41, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7893.
p-73066

Oblak Gregor, Mokrice 3, Vrhnika, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok Ljubljana, št. 14-4/94.
s-73064

Ogreševič Mirsad, Spinčičeva 3, Izola,
priglasitveni list 013-0660/94 5994924.
p-73086

Olovec Dušan, Oštrc 9, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16903. p-73098

Oman Simon, Begunjska 11, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 8157. g-73223

Omerzu Mitja, Bizeljska 19, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje. p-73064

Oštir Franci, Krška vas 7a, Krška vas,
listino. g-73018

Pantar Siniša, Mlake 9, Prezid, spričeva-
lo 1. letnika in obvestilo o uspehu Srednje
strojne šole, izdana leta 1989/90 in 92/93.
s-73280

Pančur Ruža, Polšina 6, Trojane, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano
leta 1987. s-73058

Parancin Vinko, Kandijska 37, Novo me-
sto, spričevalo Delovodske strojne šole, iz-
dala Srednja tehnična šola Novo mesto št.
85/S. g-73104

Pavlič Jože, Ljubno 11, Podnart, zaključ-
no spričevalo Srednje kovinarske šole v
Škofji Loki, izdano leta 1991/92. s-73161

Pavčnik Dejan, Trnoveljska 52, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 23874. p-73057

Pekolj Marko, Češnjevek 4a, Trebnje, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil Ježica, izdano leta 1991. s-73274

Perc Tomi, Lopaca 10E, Prevorje, listi-
no. p-73101

Peršl Amalija, Vrhovci c. XII 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
135651, št. reg. 8949. s-73294

Petek Bojan, Krčevina pri Vurbergu
80/A, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 32460. g-73099

Petek Janko, Kidričeva 4/b, Zagorje ob
Savi, zaključno spriečvalo Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1966. g-73188

Petrič Alojz, Jezero 35, Preserje, COP
dokument št. 01914, št. šasije
XLER4X20004370107. s-73002

Petrič Franc, Vojkova 85, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
185573, reg. št. 18182. s-73254

Petrič Ivo, Vena Pilona 4, Koper, delov-
no knjižico. s-73173

Petrovič Aleksandra, Stara cesta 12, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9858.
g-73075

Petrovič Biserka, Cesta OF 64, Trbovlje,
zavarovalno polico št. 130039, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-73293

Petrovčič Viljem, Volaričeva 36, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7766.
g-73291

Pečjak Darja, Veliki vrh 11, Šmarje-Sap,
zavarovalno polico št. 477416, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-73266

Pikunič Milan, Lamutova ulica 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-73148

Plazar Miha, Goričane 74, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1106732,
reg. št. 194050. s-73066

Podobnik Marta, Pod Plevno 3, Škofja
Loka, zavarovalno polico št. 607-1000193,
izdala Zavarovalnica Maribor. s-73312

Podržaj Niko, Veliki Ločnik 11, Turjak,
zavarovalno polico, št. 561466. s-73247

Pogačar Marjetka, Senožeti 55, Dol pri
Ljubljani, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in gostinstvo, Zagorje ob
Savi, izdano leta 1993/94. s-73328

Polajner Ana, Podljubelj 144, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7188, izdala
UE Tržič. p-73048

Polak Ivan, Žebnik 31, Radeče, izkazni-
co za dodatno zdravstveno zavarovanje št.
B-0906202. s-73069

Poljanica Zora, Borovec 7, Kočevska Re-
ka, vozniško dovoljenje, št. 10870. g-73226

Pomper Ivanka, Prvomajska 13, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 35961.
p-73109

Prenar Janez, Krtina 48A, Dob pri Dom-
žalah, spričevalo 1. in 2. letnika Šole za
prodajalce, izdano leta 1969, 1970. s-73164
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Prešeren Domen, Ilešičeva 4, Ljubljana,
indeks ESŠ Ljubljana, št. 2055, izdan leta
1995/96. s-73128

Primc Mojca, Lebanova 12, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23298, izdala UE Novo mesto. g-73231

Pugelj Romana, Koroška cesta 3, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19824. p-73011

Pulko Roksanda, Titova 52/a, Slovenska
Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1991/
92. g-73174

Putanec Ivan, Vrh, Šmarje pri Jelšah, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 15424. s-73018

Pućurica Mirela, Cesta 24. junija 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40613.
s-73296

Pšeničnik Sebastjan, Podgorska 112, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. 12758. g-73221

Radlović Draginja, Tržna ulica 3, Ljublja-
na, potrdilo o pedagoško in andragoški izo-
brazbi, št. 126/PAI z dne 5. 3. 1985. s-73191

Raner Marija, Livada 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1107893,
reg. št. 169405. s-73050

Razboršek Janez, Koliška ulica 1/A, Vir,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
281709, reg. št. 15817, izdala UE Domžale.
s-73187

Rebec Barbara, Pot k Studencu 11, Piv-
ka, listino. g-73189

Recelj Ciril, V Ograji 10, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5472,
izdala UE Novo mesto. g-73103

Renko Breda, Strahinj 121/B, Naklo, vo-
zovnico Alpetour, izdano na ime Renko Da-
vid. g-73222

Resnik Marjan, Šempeterska 38, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S735785, reg. št. 23195, izdala UE Kranj.
g-73288

Rešetar Franc, Kovinarska 10C, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu za avto-
mehanika ŠCBK, izdano leta 1975. s-73001

Rešetar Ivan, Borova 54, Virovitica, di-
plomo Srednje gradbene šole Ivan Kavčičv
Ljubljani, izdano leta 1983/84. s-73037

Rifelj Tatjana, Gornja vas 9a, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11077, izdala UE Novo mesto. g-73281

Rihter Jerica, Cesta F. Foita 10, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17787.
p-73006

Rijavec Damijan, Trnovo 62, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. p-73083

Rizvič Edina, Cesta 24. junija 72 a, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico. s-73205

Rožič Šter Irena, Graben 1, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4544, izdala
UE Tržič. g-73233

Rogelšek Anita, Cankarjeva 21, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11738. g-73220

Rojec Majda, Vrstna ulica 4, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 585912, reg. št. 93456. s-73211

Rokavec Silvija, Jakčeva ulica 11, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico. s-73204

Rupnik Aleš, Gregorčičeva 6, Dobrovo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-73054

Rutar Katja, Dobropolje 3, Ilirska Bistri-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 26147.
s-73077

Sabelnik Bojan, Leskovec 60, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10592.
g-73095

Salobir Danijel, Škofja vas 3, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. S 1048259, izdala
UE Celje. g-73094

Sami Ramat, Bidovčeva 4, Nova Gorica,
delovno knjižico. p-73050

Scheicher Matevž, Na zelenici 5A, Vrh-
nika, spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1997. s-73070

Semprimožnik Valerija, Jakopičeva 21,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17059, izdala UE Kamnik. s-73085

Sever Igor, Vrtača pri Semiču 21, Se-
mič, zaključno spričevalo Srednje tehnične
šole, Novo mesto, izdano leta 1992. s-73160

Sevšek Dragica, Celovška 103, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-73267

Sijarič Esad, Steletova 2, Ljubljana, za-
varovalno polico št. 1182359, izdala Zava-
rovalnica Triglav. s-73311

Sinjur Stane, Vrh pri Sobračah 3, Šen-
tvid pri Stični, zaključno spričevalo in di-
plomo Šole za voznike motornih vozil Ježi-
ca, izdana leta 1984. s-73210

Sirar Mira, Cesta v Gorice 15A, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-73036

Sirk Tanja, Ljubljanska cesta 54, Celje,
delovno knjižico. s-73268

Sitar Stjepan, Spodnji Hotič 33, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1115434. s-73003

Skok Boštjan, Grgar 44, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. AB, izdala UE Nova Gori-
ca. p-73056

Skol Alojzija, Vojkova cesta 4, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
tehniške usnjarske galanterijske šole Dom-
žale, izdana od 1972 do 1967 leta. s-73234

Skol Boris, Pekel 15, Trebnje, uradno
potrdilo za registracijo avtomobila, št. šasi-
je VF1 B560KE 16884147, št. motorja
I027923, izdala Carinarnica Ljubljana, iz-
postava Novo mesto. s-73089

Skrbinšek Ema, Zvezda 21, Ljubljana,
potrdilo o strokovni usposobljenosti Trgov-
skega poslovodja, izdano leta 1994 na Gos-
podarski zbornici Slovenije. s-73253

Skvarča Božidar, Gorenjska cesta 12,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. S 659726, reg. št. 3158, izdala UE
Logatec. s-73304

Slabe Maja, Beblerjev trg 3, Ljubljana,
študenstko izkaznico, izdala Srednja uprav-
no administrativna šola. s-73015

Slana Boris, Trg Svobode 10, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 3458, izdala UE Gornja Radgona.
p-73113

Slana Valentina, Palmejeva 30, Ljublja-
na, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje uprav-
no administrativne šole, izdana leta 1990/
91, 1991/92. s-73262

Slapar Radovan, Študljanska 36A, Dom-
žale, delovno knjižico. s-73214

Slapnik Jani, Jedinščica 50, Novo mesto,
zavarovalno polico AO 0434985. g-73011

Smodiš Emil, Kržičeva 6, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol-
Srednje šole tehničnih strok in osebni stori-
tev, izdano leta 1982. s-73155

Sopčić Helena, Brilejeva 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21555.
s-73081

Spalević Vesna, Brodarjev trg 7, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika, izdala Gimnazi-
ja Šiška v Ljubljani. s-73305

Stepan Saša, Štula 18, Ljubljana, diplo-
mo Srednje trgovske šole v Ljubljani.
s-73137

Stibrič Vitomir, Tržaška 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931942, reg. št. 175457. s-73257

Stjepić Jozepka, Partizanska cesta 1,
Škofja Loka, vozovnico Alpetour št.
419337, izdana na ime Stjepić Danijela.
g-73014

Strah Dušan, Krka 42, Krka, zaključno
spričevalo Srednje kovinarske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1989. s-73039

Strašek Mojca, Brecljevo 6A, Šmarje,
vozniško dovoljenje. p-73099

Stroj Franc, Lužnarjeva 20A, Kranj, spri-
čevalo Poklicne šole, izdano leta 1977/78.
g-73106

Sulič Dimitrij, Cankarjeva 20, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-73034

Sušič Egon, Ulica Padlih borcev 8, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, izdala UE Nova Gorica. p-73135

Svetlik Jasna, Hudourniška 39, Ljublja-
na, študentsko izkaznico. s-73122

Šajn Edvard, Bač 50, Knežak, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 129003, izdala
UE Ilirska Bistrica. s-73239

Šelih Natalija, Dobrava 30, Slovenske
Konjice, indeks EPF Maribor. p-73100

Šepec Luka, Kraška 10, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 11882, izdala
UE Postojna. g-73227
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Šilc Jožef, Karlovica 9, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1051989, reg. št. 43997. s-73163

Škorja Zvonko, Harje 3e, Laško, spriče-
valo o končani OŠ, izdano leta 1982/83.
g-73004

Šmigovc Amalija, Pernovo 27/a, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 23008,
izdala UE Žalec. p-73043

Šmit Igor, Šercerjeva 19A, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14192.
g-73109

Šolman Damjan, Migojnice 102, Griže,
zaključno spričevalo o končani OŠ Griže,
izdano leta 1987/88. g-73097

Šoštarič Franc, Bunčani 50, Veržej, voz-
niško dovoljenje, št. 7873. p-73021

Štembal Sabina, Galjevica 70, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389539, reg. št. 191754. s-73307

Štruc Bojan, Kozakova 10, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 41922. p-73097

Štrumelj Urška, Ljubljanska 13, Postoj-
na, listino. g-73123

Šuber Dean, Kvedrova 2, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 25952. g-73017

Šuler Mihael, Legen 137, Šmartno, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 13057, izdala
UE Slovenj Gradec. p-73075

Tahirović Asmir, Novi Svet 9, Škofja
Loka, diplomo Šole za voznike motornih
vozil, izdano na ime Pehlić Rasim. s-73078

Talia Bird, Bokalova 1A, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1091280,
reg. št. 46849, izdala UE Kranj. g-73101

Tamše Gregor, Griže 30/C, Griže, voz-
niško dovoljenje, št. S 625512, izdala UE
Žalec. p-73036

Temelkov Metodi, Alpska 3, Bled, spri-
čevalo Srednje šole za elektrotehniko in go-
stinstvo. g-73108

Tetičkovič Robert, Lovrenc na Dravskem
polju 82, Lovrenc, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 38757, izdala UE Ptuj. g-73182

Tomažin David, Grgar 178, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABE. p-73020

Tomc Jure, Tbilisijska 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34769. s-73240

Topalovič Adnan, Cimpermanova 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
4984. s-73020

Turk-Škraba Mira, Pod Bukvami 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1106863, reg. št. 191751. s-73209

Užmah Mateja, Celjska cesta 4, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9183,
izdala UE Laško. p-73094

Ulrih-Letonja Ela, Ziherlova 8, Ljublja-
na, veljavnost 100% vozovnice št. 1530, iz-
dal LPP Ljubljana. s-73245

Uršič Barbara, Miren 181, Miren, voz-
niško dovoljenje. g-73282

Uštar Darja, Tržaška 45, Ljubljana, za-
varovalno polico 00101057200, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-73118

Učakar Karmen, Ulica Bratov Učakar
120, Ljubljana, indeks Pedagoške fakultete.
s-73158

Vehar Sebastjan, Tavčarjeva 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S654111, reg. št. 158029. s-73142

Verbajs Franc, Breg 38, Litija, potrdilo o
opravljenem tečaju za nakladalce s hidra-
vličnim žerjavom, izdano od Gozdarskega
šolskega centra Postojna. s-73030

Verbajs Franc, Breg 38, Litija, spričeva-
lo o zaključku šolanja na Srednji šoli
tehničnih strok in osebnih storitev Ljublja-
na, program SKR vožnja motornega vozi-
la-voznik. s-73031

Verbič Karel-Marijan, Košnica pri Celju
10, Celje, spričevalo o končani šoli za voz-
nike motornih vozil, izdano od Srednje šole
tahničnih strok in osebnih storitev. s-73088

Vivod Cecilija, Savinjsko nabrežje, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 9246. p-73104

Vičič Negovan, Pot na Breg 12, Solkan,
spričevalo. p-73118

Vlašič - Vilfan Valerija, Kunaverjeva 12,
Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem iz-
popolnjevanju strokovne izobrazbe št.
PAI-23/89, izdala Filozofska fakulteta,
Ljubljana. s-73194

Vlašič Ksenija, Retljeva 5 A, Kranj, vo-
zovnico Alpetour št. 419667. g-73236

Vogrinc Marjan, Sedraž 11, Laško, za-
varovalno polico št. 1066127. p-73065

Voh Vladimira, Partizanska 18, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
80488, izdala UE Žalec. p-73087

Volf Marko, Ljubno 87, Podnart, spriče-
valo OŠ AT Linharta Radovljica, izdano le-
ta 1995. g-73022

Volmut Metka, Neža 12, Trbovlje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu. g-73185

Vrabec Viktor, Mosovelova 1, Izola, za-
varovalno polico št. 0411586. g-73230

Vrhovec Jelka, Grintovška ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 482931, reg. št. 85119. s-73150

Vučić Vidojka, Razdrto 47a, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13183.
p-73134

Weithauser Tomo, Dežmanova 3, Lesce,
zaključno spričevalo Srednje grafične šole
Ljubljana, izdano leta 1972/73. g-73021

Wolf Jožef, Polje cesta VIII 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
tro tehnične šole, izdano leta 1992. s-73166

Zadravec Mihaela, Jakobsko naselje 58,
Murska Sobota, delovno knjižico št. 60908.
p-73103

Zidar Marija, Velike Lašče 42, Velike
Lašče, dijaško mesečno vozovnico, št. 2272.
s-73038

Zupanc Marjan, Tevče 15, Laško, spri-
čevalo Poklicne avtomehanične šole Celje,
št. 4588, izdano leta 1973. p-73079

Žagar Alenka, Zg, Bitnje 215/a, Žabni-
ca, vozovnico Alpetour za relacijo Zg. Bit-
nje-Stražišče, izdano na ime Žagar Matic.
g-73009

Žan Maja, Žabnica 47, Žabnica, vozov-
nico Alpetour št. 418495. g-73026

Žargi Peter, Kopališka 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 218146,
reg. št. 7405. s-73277

Žbogar Anton, Staro Sejmišče 36, Šent-
jernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26011, izdala UE Novo mesto. g-73283
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Peta dopolnjena izdaja

Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne

predpise o dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi

dvajsetimi leti. Novi družbeni in gospodarski ureditvi so se poskušale približati nekatere

zakonske spremembe, v vsebino zakona in drugih predpisov o dedovanju pa je s svojimi

odločbami poseglo tudi ustavno sodišče.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji izdaji

uvodnih pojasnil na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona

o dedovanju in drugih predpisov. Posebno pozornost namenja tudi zakonu o dedovanju

kmetijskih gospodarstev, ki je začel veljati decembra 1995. Pri tem pa znova opozarja, da

je treba novi ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski in dedni pravici, prilagoditi

tudi zakonodajo na tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:

– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev
– del zakona o denacionalizaciji,
– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav

v določenih razmerjih,

– del zakona o nepravdnem postopku,

– del zakona o davkih občanov
– del zakona o notariatu.

Cena 2982 SIT (10432)


