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Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 76 z dne 10. XII.
1997, stran 6062, Srg št. 97/00405,
Rg-105132, se firma in skrajšana firma pra-
vilno glasita: MEDILINE, d.o.o.

CELJE

Rg-40143

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02845 z dne 29. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa EVROPA-ROK, d.o.o., Pod-
jetje za predelavo in promet z lesom, Že-
če, sedež: Žeče 8, 3210 Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/03659/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5690498
Firma:  EVROPA-ROK,  podjetje  za

predelavo in promet z lesom, d.o.o., Žeče
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelj: Rutnik Srečko, Slovenske

Konjice, Zeče 8, vstop 31. 1. 1992, vložek
1,628.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-

no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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 hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 60211 Mestni in
primestni potniški promet na rednih linijah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu.

Rg-40212

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03023 z dne 22. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa MIMOZA, vrtnarsko in trgo-
vinsko podjetje, d.o.o., Trnava 46a, Go-
milsko, sedež: Trnava 46a, 3303 Gomil-
sko, pod vložno št. 1/01411/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5347955
Firma: MIMOZA, vrtnarstvo in trgo-

vina, d.o.o., Trnava 46a, Gomilsko
Osnovni kapital: 1,657.616 SIT
Ustanoviteljica: Jurgec-Ušen Jolanda,

Gomilsko, Trnava 46a, vstop 12. 3. 1990,
vložek 1,657.616 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi za: proizvod-
njo dekorativnih izdelkov iz naravnih in
umetnih materialov; aranžerstvo; dajanje
strojev in opreme brez upravljalca v najem.

Dejavnost družbe je odslej: poljedelstvo:
proizvodnja cvetja, okrasnih rastlin, grmi-
čevja in zdravilnih – bio zelišč; svetovanje
pri urejanju bivalnega okolja; proizvodnja
lesene embalaže in otroških igrač iz lesa;
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trgovina na debelo in drobno z vsemi vrsta-
mi živilskih in neživilskih izdelkov po no-
menklaturi trgovskih strok; proizvodnja de-
korativnih izdelkov iz naravnih in umetnih
materialov; aranžerstvo; dajanje strojev in
opreme brez upravljalca v najem.

Rg-42658

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03079 z dne 30. 5.1996 pri sub-
jektu vpisa PANACOM SISTEM, trgovi-
na, storitve, svetovanje, d.o.o., Rimske
Toplice, Globoko 8č, sedež: Globoko 8č,
3272 Rimske  Toplice,  pod  vložno  št.
1/01602/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5366801
Osnovni kapital: 2,041.851 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Drago, vstopil

1. 9. 1993, vložil 1,429.295,70 SIT, in Zu-
panc Marija, vstopila 30. 5. 1994, vložila
612.555,30 SIT, oba iz Rimskih Toplic, Glo-
boko 8č, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-45538

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00271 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  Lesno  industrijsko  podjetje
POHIŠTVO, p.o., Slovenske Konjice, Lip-
tovska ul. 34, sedež: Liptovska ul. 34, 3210
Slovenske  Konjice,  pod  vložno  št.
1/002945/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, ustanovitelje, osnovni ka-
pital, spremembo firme in dejavnosti, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, preoblikovanje v d.d. in
člane nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5515548
Firma: LIP Pohištvo, Predelava lesa in

trgovina, d.d.
Skrajšana firma: LIP Pohištvo, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 396.172.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, vložil 39,274.000 SIT, Ka-
pitalski sklad pokojninskega in invalidske-
ga zavarovanja, Ljubljana, vložil 52,624.000
SIT, Sklad RS za razvoj, Ljubljana, vložil
78,549.000 SIT, delavci na podlagi interene
razdelitve, vložili 77,566.000 SIT, delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložili
144,731.000 SIT, in denacionalizacijski
upravičenci, vložili 3,428.000 SIT – vstopi-
li 23. 6. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Koklič Martin,
Rupnik Vojko in Knaflec Franc, vstopili
23. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 3611 Proizvodnja sedežnega po-
hištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,

razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4542 Vgrajevanje stavbnega in dru-
gega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
00483/00630-1996 z dne 3. 4. 1996.

Rg-45569

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02515 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa MMMcomerce, podjetje za po-
sredniške posle, d.o.o., Rogaška Slatina,
Celjska 36c, sedež: Celjska 36c, 3250 Ro-
gaška Slatina, pod vložno št. 1/01833/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5386217
Firma: MMM MIJOŠEK, podjetje za

posredništvo, gostinstvo in prevozništvo,
d.o.o., Rogaška Slatina

Skrajšana  firma:  MMM  MIJOŠEK,
d.o.o., Rogaška Slatina

Osnovni kapital: 1,551.000 SIT
Ustanovitelj: Mijošek Ivan, Rogaška Sla-

tina, Sp. Negonje, vstop 6. 4. 1990, vložek
1,551.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 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; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne 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; 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; 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
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 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; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-45618

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00307 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa B.R.C., projektiranje, gradnja
in posredovanje, d.o.o., sedež: Šprajčeva
5, 3310 Žalec, pod vložno št. 1/01374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5344204
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Cink Carmen, razrešena 28. 2.
1995; direktor Caglič Bojan, Žalec, Špraj-
čeva 5, imenovan 1. 3. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 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
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 7220 Svetova-
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nje in oskrba z računalniškimi programi;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize.

Rg-45646

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01952 z dne 10. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa MIO OPREMA, mizarstvo in
trgovina, d.o.o., Vojnik, sedež: Višnja vas
15, 3212 Vojnik, pod vložno št. 1/04086/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5649030
Osnovni kapital: 1,833.000 SIT
Ustanovitelj: Gobec Janez, Vojnik, Viš-

nja vas 15, vstop 11. 3. 1994, vložek
1,833.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48604

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03109 z dne 29. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa GORDON, proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Attemsov trg 42,
Gornji Grad, sedež: Attemsov trg 42, 3342
Gornji Grad, pod vložno št. 1/03187/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi vlo-
ži s temile podatki:

Matična št.: 5532566
Osnovni kapital: 2,488.000 SIT
Ustanovitelj: Zavolovšek Anton, Gornji

Grad, Attemsov trg 42, vstop 7. 7. 1991,
vložek 2,488.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-48618

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01220 z dne 23. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa MARSI, trgovina, gostinstvo,
turizem in storitve, Celje, d.o.o., sedež:
Plankarjeva ul. 1, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04584/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, ustanoviteljev oziroma druž-
benikov in zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5664764
Firma:  KOVAČIČ  IN  KOVAČIČ

MARSI, trgovina, storitve, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Kovačič Marjanca in Ko-

vačič Klemen, oba iz Celja, Plankarjeva
ul. 1, vstopila 20. 4. 1994, odgovornost: od-
govarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Kovačič Marjanca, ki zastopa druž-
bo brez omejitev in družbenik Kovačič Kle-
men, ki je izvzet od zastopanja, imenovana
20. 4. 1994.

KRŠKO

Rg-109739

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00202 z dne 24. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa TESPACK, tovarna embalaže

Brestanica, d.o.o., sedež: Cesta prvih bor-
cev 51, 8280 Brestanica, pod vložno št.
1/01461/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in poslovnih
deležev, spremembo zastopnikov, čistopis
akta o ustanovitvi in uskalditev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5435790
Ustanovitelj: Ljubljanska banka, d.d,

Ljubljana, izstop 21. 12. 1995; Durpack
Wellpappe Gesellschaft, m.b.H., izstop
31. 12. 1996; Duropack, Holding Aktienge-
sellschaft, Dunaj – Avstrija, Brunner Strase
75, vstop 21. 12. 1995, vložek 140,558.165
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Matjašič Anton, razrešen 12. 12.
1996; direktor Millonig Peter, Škofljica, Ra-
venska pot 55, ki od 5. 12. 1996 zastopa
družbo skupaj z enim prokuristom, ter pro-
kurista Androjna Majda, Sevnica, Ribniki
58, in Volčanjk Vinko, Leskovec pri Kr-
škem, Jelše 30, imenovana 5. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgvoina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-109740

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00113 z dne 24. 6. 1997 pri sub-
jektu  vpisa  IKON,  industrija  klimatsko
odpraševalnih naprav, d.o.o., Kostanjevi-
ca na Krki, sedež: Krška cesta 6, 8311
Kostanjevica  na  Krki,  pod  vložno  št.
1/02628/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in uskalditev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5654769
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Strgar Alojz, razrešen 17. 2. 1997;
Jeke Aleš, Podbočje, Veliko Mraševo 55,
imenovan 17. 2. 1997, za v.d. direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3710
Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 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; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hiš-
nimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Rg-109743

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00211 z dne 12. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa ROCKY, import, export Šent-
janž, d.o.o., sedež: Svinjsko 16 a, 8297
Šentjanž, pod vložno št. 1/03504/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme in skrajšano firmo, spremembo sede-
ža in spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:

Matična št.: 5820723
Firma: ROCKY, import, export, d.o.o.
Skrajšana firma: ROCKY, d.o.o.
Sedež: 8257 Dobova, Loče 14

Rg-110529

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02695 z dne 5. 12. 1995 pri sub-
jektu vpisa ROB, podjetje za gostinstvo in
turizem, d.o.o., Dobova, sedež: Gaberska
pot 6,  68257 Dobova,  pod  vložno  št.
1/03533/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenika, osnovnega
kapitala in zastopnika, uskladitev dejavno-
sti in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5811929
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlič Marija, izstop

14. 12. 1994; Pavlič Branko, Dobova, Ga-
berska pot 6, vstop 14. 12. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pavlič Marija, razrešena 14. 12.
1994; direktor Pavlič Branko, imenovan
14. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno

v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 8042 Drugo izobraževanje;
9212 Distribucija filmov in videofilmov.

Rg-110656

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00281 z dne 18. 7. 1997 pod št.
vložka 1/03875/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197860
Firma: PROTAN, nebitumenske izola-

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Gubčeva ulica 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stojanović Slavoljub, Kr-

ško, Gubčeva ulica 5, vstop 30. 6. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stojanović Slavoljub, imenovan 30. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 7. 1997: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 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 za-
ključna gradbena dela; 5113 Posrednštvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo, 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah, 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Rg-110658

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00280 z dne 15. 7 1997 pod št.
vložka 1/03874/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1197851
Firma: GASTROMIKS, gostinstvo in

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Sremiška 13
Osnovni kapital: 1,515.000 SIT
Ustanovitelji: Pionir Gradbena operati-

va, Krško, d.d., Krško, Cesta krških žrtev
134 c, vložil 378.000 SIT; Urbanč Jože,
Leskovec pri Krškem, Jelše 24, vložil
387.500 SIT; Benčin Mojca, Leskovec pri
Krškem, Wolfova 21, vložila 375.000 SIT
in Pajtler Ana, Krško, Pleterje 36 a, vložila
375.000 SIT – vstopili 30. 6. 1997, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urbanč Jože, imenovan 30. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
ja – direktor.

Dejavnost, vpisana 15. 7. 1997: 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5131 Trgvona na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgvoina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5211 Trgvona na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5222 Trgvoina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
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55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Pripravain dostava hrane (catering).

Rg-110661

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00206 z dne 11. 7. 1997 pri sub-
jektu vpisa IMEX, proizvodno in trgovsko
podjetje, Krško, d.o.o., sedež: Kurirska 1,
8270 Krško, pod vložno št. 1/00795/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in akta o ustanovitvi
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5352401
Firma: IMEX, storitve, trgovina in po-

sredništvo, Krško, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,663.476,31 SIT
Ustanovitelj: Sirk Silvester, Krško, Ku-

rirska 1, vstop 15. 3. 1990, vložek
2,663.476,31 SIT, dejavnost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0131 Vinogradništvo; 15812 Dejav-
nost slaščičarn; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbena
dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na de-
belo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pija-
čami; 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;

5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 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; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7483 Tajniška dela in preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-110662

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00181 z dne 9. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa MKT-RADEJ, trgovina, inštala-
cijske storitve in servis, d.o.o., Sevnica,
sedež: Florjanska ulica 85, 8290 Sevnica,
pod vložno št. 1/01760/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5491975
Ustanovitelj: Mavsar Milan, izstop 15. 1.

1997; Radej Jože, Sevnica, Florjanska 85,
vstop 2. 4. 1991, vložek 1,508.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-110663

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00176 z dne 9. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa P & B, svetovanje in inženiring,
Krško, d.o.o., sedež: Kolodvorska 2, 68270
Krško, pod vložno št. 1/01733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5481988
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žr-

tev 59
Osnovni kapital: 5,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pangerčič Silva, Pobočje,

Žabjek 10, in Buljan Tomislav, Zagreb -

Hrvaška, Dobriše Cesariča 43, vstopila
14. 3. 1994, vložila po 2,750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 9. 7. 1997: 5112 Po-
sredništvo 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 pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgvoina
na debelo z ostanki in odpadki, 5161 Trg-
voina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgvoina na debelo s kmetijskimi storji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-108746

Okrožno  sodišče  v  Krškem  je  s
sklepom Srg št. 94/01894 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa LOGAR, podjetje za
tehnične storitve, proizvodnjo in trgovi-
no, Krmelj, d.o.o., sedež: Krmelj 22h,
8296 Krmelj, pod vložno št. 1/03266/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5764556
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Logar Drago in Kastelic

Zlata, oba iz Krmelja 22h, vstopila 26. 4.
1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-108764

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01133 z dne 5. 4. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  BURJA,  trgovsko-špeditersko
podjetje, d.o.o., Jesenice na Dolenjskem,
sedež: Jesenice 1, 8261 Jesenice na Do-
lenjskem, pod vložno št. 1/02859/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
kapitala in družbenikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5720478
Osnovni kapital: 1,500.500 SIT
Ustanovitelj: Kovinocrom, d.o.o., Jese-

nice na Dolenjskem, Jesenice 1, vstop 6. 5.
1994, vložek 1,400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Rg-108814

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01636 z dne 27. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  KANJA,  projektiva,  Krško,
d.o.o., sedež: Erjavčeva 2, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/02026/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5363101
Osnovni kapital: 1,545.000 SIT
Ustanovitelja: Avsec Igor, vstopil 20. 2.

1990, vložil 1,467.750 SIT, in Avsec Anja
mld., vstopila 28. 5. 1991, vložila 77.250
SIT, oba iz Rake 48, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-109725

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00135 z dne 3. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa ANSAT, Montaža in vzdrževanje
elektronskih naprav, d.o.o., Krško, sedež:
Dolenja vas 50/c, 8270 Krško, pod vložno
št. 1/01764/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5519845
Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 2811 Pro-

izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 3002 Proizvodnja računalnikov in
druge opreme za obdelavo podatkov; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in
slike; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3650 Proizvod-
nja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji 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; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdel-
ki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina 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;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravi-
la pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazoravnje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro G/51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-109726

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00117 z dne 3. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa KOCKA, inženiring, proizvodnja
in trgovina, Kostanjevica, d.o.o., sedež:
Hmeljska 12, 8311 Kostanjevica na Krki,
pod vložno št. 1/03511/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo družbene pogodbe in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5842441
Ustanovitelja: Luštek Mateja, izstopila

28. 2. 1997; Luštek Peter ml., Kostanjevica
na Krki, Hmeljska 12 in Divjak Andrej, Ko-
stanjevica na Krki, Dol. Prekopa 19a, vsto-
pila 18. 2. 1997, vložila po 822.422 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 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.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-

lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu.

Pri dejavnosti s šifro 51.18 je izvzeto
posredništvo pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-109728

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00109 z dne 3. 7. 1997 pri subjek-
tu vpisa H.I.P., podjetje za proizvodnjo,
trgovino in turizem, d.o.o., Brežice, se-
dež:  Bohoričeva 18,  8250  Brežice,  pod
vložno št. 1/02100/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov,
poslovnih deležev, kapitala in zastopnikov,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5565723
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: H.I.P., poduzeće za pro-

izvodnju, trgovinu i turizam, d.o.o., Zagreb,
izstopil 26. 2. 1997; Stocca Sergij, Padova
– Italija, Via Annibale Testa 2/9, vložil
1,055.600 SIT, Suša Miroslav, Brežice, Bo-
horičeva 18, vložil 301.600 SIT, in Čabraja
Slavko, Zagreb – Hrvaška, Masarykova 10,
vložil 150.800 SIT – vstopili 26. 2. 1997,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Perić Željko, razrešen 26. 2. 1997; di-
rektor Suša Miroslav, ki zastopa družbo brez
omejitev kot direktor – poslovodja, in pro-
kurist Stocca Sergij, imenovana 26. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
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Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in kreovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, trgovina
s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,

tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in malimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-

nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 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.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Pri dejavnosti s šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost, pri dejavnosti s šifro
51.18 pa je izvzeto posredništvo pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-109729

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00116 z dne 3. 7. 1997 pri subjek-
tu  vpisa  ČIŽMEK,  elektroinstalacije,
d.o.o., Senovo, sedež: Dovško 5, 8281 Se-
novo, pod vložno št. 1/02178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in poslovnih deležev ter razširitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5594901
Ustanovitelji: Čižmek Pavel, vstopil 24. 1.

1992, vložek 906.400 SIT, ter Čižmek Matija,
Čižmek Martina in Vovk Marija, vstopili 3. 3.
1997, vložili po 150.800 SIT, vsi iz Senovega,
Dovško 5, ter Vovk Alojz, Brestanica, Dol.
Leskovec 77, vstopil 9. 2. 1993, vložil 150.800
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 7. 1997: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih.

Rg-109733

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00205 z dne 2. 7. 1997 pod vlož-
no št. 1/03871/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 1196910
Firma: ŠTAMPEK, posredništvo, trgo-

vina in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTAMPEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem,

Nova vas pri Mokricah 14a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štampek Željko, Jesenice

na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah 14a,
vstop 12. 3. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štampek Željko, imenovan 12. 3.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1997: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-

ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-109737

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00260 z dne 30. 6. 1997 pri sub-
jektu vpisa TEN, trgovsko in proizvodno
podjetje,  d.o.o.,  sedež:  Ulica  talcev  20,
8311 Kostanjevica na Krki, pod vložno št.
1/00525/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča s spremembo družbenikov in zastop-
nikov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremembo druž-
bene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5315620
Ustanoviteljice: Božič Andrej, Sevšek

Božič Simona in Sevšek Otto Willi, izstopi-
li 24. 6. 1997; Navoj Branka, Področje 32,
vstopila 24. 6. 1997, vložila 2,672.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sevšek Božič Simona, razrešena
24. 6. 1997; direktorica Navoj Branka, ime-
novana 24. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in kreovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
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;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-

ji in računalniško opremo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 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.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti s šifro 74.12 je izvzeta
revizijska dejavnost.

Rg-108575

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00118 z dne 4. 6. 1996 pod št.
vložka 1/03810/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5942870
Firma:  TIMI  KRŠKO,  gradbeništvo,

d.o.o.
Skrajšana firma: TIMI KRŠKO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: delniška družba z

omejeno odgovornostjo
Sedež: 8273 Leskovec pri Krškem, Dr-

novo 3
Osnovni kapital: 1,524.700 SIT
Ustanovitelj: Krasniqi Agim, Leskovec

pri Krškem, Drnovo 77, vstop 15. 4. 1996,
vložek 1,524.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krasniqi Agim, imenovan 15. 4.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in kreovska 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;
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6024 Cestni tovorni promet; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje.

Rg-108582

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00090 z dne 26. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠPELA, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Senovo, sedež: Senovskih bor-
cev NOB 2, 8281 Senovo, pod vložno št.
1/02491/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme,
spremembo zastopnika, preoblikovanje v
d.n.o. in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5645930
Firma: ABRAM ŠPELA & NIKA, pro-

izvodnja in storitve, d.n.o., Senovo
Skrajšana  firma:  ABRAM  ŠPELA  &

NIKA, d.n.o., Senovo
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Abram Simona in Abram

Daniel, oba iz Senovega, Senovskih borcev
NOB 2, vstopila 8. 4. 1992, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženje.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Abram Daniel, imenovan 29. 3. 1995
in Abram Simona, razrešena 29. 3. 1995 kot
direktorica in imanovana za družbenico, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108588

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00207 z dne 28. 6. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  REGION,  projektivni  biro,
Brežice, p.o., sedež: Cesta prvih borcev
11, 8250 Brežice, pod vložno št. 1/00935/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5076153
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Šepec Peter, dipl. ing. arh., razrešen
8. 8. 1995; direktor Zidanič Siniša, Brežice,
Gradnikova 7, imenovan 15. 9. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-108596

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02387 z dne 2. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa TAMAR, podjetje za organi-
zacijo športnih aktivnosti, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Krško, sedež: Papirniška 8,
8270 Krško, pod vložno št. 1/02612/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov in osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5676835
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kerin Andrej, Krško, Pa-

pirniška 8, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kerin Roman, izstop 14. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 2. 11. 1995: 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; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-

lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 92623 Druge športne de-
javnosti.

Rg-108626

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00226 z dne 14. 12. 1995 pod št.
vložka 1/03774/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5919355
Firma: AREX DESIGN, trgovina in po-

sredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: AREX DESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem,

Obrežje 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Leskovec Darko, Jesenice

na Dolenjskem, Obrežje 50 in Leskovec Žar-
ko, Brežice, Maistrova 2, vstopila 18. 10.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Leskovec Darko, imenovan 18. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 12. 1995: 1930
Proizvodnja obutve; 2030 Stavbno mi-
zarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2852 Splošna mehanična dela; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
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dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-

podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 55403 To-
čenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
71402 Dejavnost videotek; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-108631

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/01768 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa ARCH, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Raka, sedež:
Raka 35,  8274 Raka,  pod  vložno  št.
1/02294/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5601045
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Pintarič Franček, Raka 35,

vstop 16. 1. 1992, vložek 1,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108673

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00116 z dne 7. 8. 1996 pod št.
vložka 1/03824/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev tuje podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5942888
Firma: WESTINGHOUSE ELECTRIC

S.A., GLAVNA PODRUŽNICA
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: 8270 Krško, Vrbina 12
Ustanovitelj: WESTINGHOUSE ELEC-

TRIC SA, ZUG – Švica, Gotthardstrasse 3,
c/o MonetaAG, vstop 7. 3. 1996, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Peklar Leonardo, Dol pri Hrastniku,
Marno 1, imenovan 7. 3. 1996, zastopa po-
družnico z omejitvami: 1) ustanovi glavno
predstavništvo družbe v Sloveniji in deluje
kot direktor omenjenega glavnega predstav-
ništva, usmerja, vodi in nadzoruje njene po-
slovne zadeve v Sloveniji in v ta nemen
zaposluje in odpušča uslužbence, kupuje,
jemlje v zakup ali drugače pridobiva in skr-
bi za urad in priskrbi pisarniške potrebščine
in opremo v skladu s pravili in predpisi, kot
jih odredi upravni odbor družbe; 2) zaprosi
za vsa potrebna dovoljenja, licence in kon-
cesije za poslovanje družbe pri kateremkoli
slovenskem vladnem ministrstvu, uradu,
agenciji, organizacijah ali njihovih politič-
nih pododdelkih, opravi njihov vpis in jih
zavaruje v skladu s sklepom upravnega od-
bora družbe; 3) odpre in dela z bančnimi

računi v njenem imenu, podpisuje ali pola-
ga v njeno dobro v omenjenih bankah čeke,
menice, denarne zneske, obvestila in druga
dokazila o vrednosti, dviguje in podpisuje
čeke v njenem imenu za pologe za take de-
narne zneske, kot so do časa do časa potreb-
ni v transakcijah pri takem poslovanju; 4) z
odobritvijo vodstva upravnega odbora druž-
be začne, sodno preganja, brani in izpelje
vse tožbe ali zakonske postopke na sloven-
skih sodiščih ali pred drugimi slovenskimi
vladnimi oblastmi, ki bi jih lahko družba
imela in bi vključevali druge stranke, če se
po presoji omenjenega odvetnika zdi pri-
merno poravnati se, preda to arbitraži ali
ukrene drugo, kar je ustrezno v zvezi z zgo-
raj navedenim, in sprejema denar ali lastni-
no od kateregakoli sodišča ali vladne obla-
sti; 5) zavaruje, podpisuje in izvršuje ob-
veznice, konosamente, račune, dobavne na-
loge in druge dokumente v zvezi z blagom,
izdelki ali trgovskim blagom, ki mora biti
dostavljeno družbi ali ga mora dostaviti
družba v zvezi s poslovanjem družbe; 6) na
splošno in v prostorih družbe opravlja vsa
druga dela, listine, zadeve in kakršnekoli
stvari za vse ali katerikoli prej naveden na-
men v takem obsegu in s takim učinkom za
vse namene in cilje, kot bi družba lahko
naredila, če ne bi bil imenovan za poob-
laščenega zastopnika družbe.

Dejavnost, vpisana 7. 8. 1996: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5151 Trgovina na debe-
lo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5154 Trgovina na debelo s kovinski-
mi proizvodi, inštalacijskim materialom, na-
pravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 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; 6021 Drug ko-
penski potniški promet na rednih linijah;
6024 Cestni tovorni promet; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6711 Storitve finančnih tr-
gov; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
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opreme v najem, d.n.; 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
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 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; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-108679

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02574 z dne 21. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIKOM, trgovina in zastopa-
nje, d.o.o., Brežice, sedež: Zidarska pot 1,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/01722/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5480507
Osnovni kapital: 4,893.000 SIT
Ustanovitelj: Dimič Peter, Brežice, Zi-

darska pot 1, vstop 22. 3. 1991, vložek
4,893.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108703

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00047 z dne 19. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa API, trgovsko-proizvodno pod-
jetje, Krško, d.o.o., sedeže: Pot na Polšco
76, 8270 Krško, pod vložno št. 1/03493/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5812178
Firma: API, trgovsko-proizvodno pod-

jetje, d.o.o.
Skrajšana firma: API, d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Prežihova 9a
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Černelč Ivan, Krško, Pot

na Polšco 76, vstop 29. 6. 1993, vložek
1,650.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: prireja-
nje posebnih iger na srečo na igralnih avto-
matih, pri katerih je najvišji vložek omejen
na 1.000 SIT.

Tako je dejavnost družbe: trgovina na
debelo in drobno z vsemi živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi, vozili in deli, naftnimi
derivati in mešanim blagom; kovinska in
predelovalna dejavnost – proizvodnja blaga
za široko porabo; proizvodnja električnih
strojev in aparatov: proizvodnja električnih
aparatov za gospodinjstvo, proizvodnja dru-

gih elektrotehničnih izdelkov, predelava
plastičnih mas; obrtne storitve in popravila:
izdelava in popravilo kovinskih izdelkov,
izdelava in popravilo elektrotehničnih iz-
delkov, izdelava in popravilo raznovrstnih
proizvodov; organiziranje iger z igralnimi
aparati, pri katerih je izid iger odvisen od
znanja in spretnosti igralcev in pri katerih ni
denarnih dobitkov; storitve reklame in eko-
nomske propagande; ekonomske, organiza-
cijske in tehnološke storitve; menjalniški po-
sli; knjigovodske storitve; poslovne storitve
– neomenjene ostale storitve – razmnoževa-
nje, fotokpiranje; prevoz blaga v cestnem
prometu; neomenjene storitve na področju
prometa – špedicija, posrednštvo, komisij-
ski posli; prirejanje sej; prirejanje sejmov in
razstav; turistično posredovanje – agencija,
biro; druge gostinske storitve – kavarna, krč-
ma, bar; storitve v cestnem prometu; zasto-
panje tujih firm in posredovanje pri prome-
tu blaga in storitev; prodaja tujega blaga –
vseh živilskih in neživilskih proizvodov iz
konsignacijskega skladišča in v brezcarin-
skih prodajalnah; uvoz in izvoz vseh živil-
skih in neživilskih proizvodov; izvajanje in-
vesticijskih del v tujini in odstopanje inve-
sticijskih del tujim osebam v R Sloveniji;
storitve mednarodnega prevoza blaga; sto-
ritve mednarodne špedicije; prirejanje po-
sebnih iger na srečo na igralnih avtomatih,
pri katerih je najvišji vložek omejen na
1.000 SIT.

Rg-108742

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02323 z dne 26. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROPAK, trgovina, uvoz –
izvoz, proizvodnja, inženiring, d.o.o., Kr-
ško, sedež: Brege 68, 8273 Leskovec pri
Krškem, pod vložno št. 1/02595/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo družbenikov in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5645280
Sedež: 8270 Krško, Spodnje Dule 11
Osnovni kapital: 1,528.700 SIT
Ustanoviteljica: Dobrovnik Igor, izsto-

pil 27. 7. 1994; Baraga Jožefa, Grosuplje,
Pod hribom cesta III/7, vstop 27. 7. 1994,
vložek 1,528.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dobrovnik Igor, razrešen 27. 7. 1994;
direktorica Baraga Jožefa, imenovana 27. 7.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-108437

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/00291 z dne 24. 2. 1997 pri sub-
jektu vpisa SREDNJA TEKSTILNA ŠO-
LA SEVNICA, p.o., sedež: Savska cesta 2,
8290 Sevnica, pod vložno št. 1/00286/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o zavodih, ustanovitelja,
dejavnost in spremembo pooblastil zastop-
niku s temile podatki:

Matična št.: 5087511
Firma: SREDNJA TEKSTILNA ŠOLA

SEVNICA
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 63,766.000 SIT

Ustanoviteljica: Republika Slovenija, vs-
top 27. 2. 1992, vložek 63,766.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Žuraj Balog Alenka, Sevnica, Na-
selje heroja Maroka 7, ki od 27. 2. 1992
zastopa zavod kot ravnateljica brez omeji-
tev.

Dejavnost zavoda:
a) zavod opravlja vzgojno-izobraževal-

no dejavnost, ki se opravlja kot javna služba
na ravni srednjega izobraževanja v obsegu
in po vzgojno-izobraževalnih programih, ki
jih zavodu v izvajanje razmesti Vlada Re-
publike Slovenije;

zavod opravlja tudi vzgojno-izobraževal-
no dejavnost: po programih, ki so vsebinsko
kompatibilni s programi iz prejšnje alinee,
vendar ne dajejo veljavne izobrazbe, sprejel
pa jih je ali k njih dal soglasje z zakonom
pooblaščeni organ;

b) v okvir dejavnosti zavoda spadajo tu-
di: proizvodne storitve in usluge šolskih
šivalnic (konfekcioniranje oblačil za zuna-
nje naročnike, izdelava oblačil po meri,
prodaja tekstilnih izdelkov); dijaški dom
Srednje tekstilne šole Sevnica z dodatnimi
storitvami.

Rg-108472

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00240 z dne 16. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa MARK, trgovsko in storitveno
podjetje, Krško, d.o.o., sedež: Grunova 8,
8270 Krško, pod vložno št. 1/02490/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5624380
Ustanoviteljica: Tomažin Majda, Krško,

Grunova 8, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,112.630 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tomažin Franc, izstop 8. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
kreovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
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52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 80101 Dejav-
nost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alter-
nativne oblike zdravljenja; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Zavrne se vpis dejavnosti s šifro: K/74.12
– revizijske dejavnosti.

Rg-108483

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00270 z dne 2. 12. 1996 pod št.
vložka 1/03843/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5970644
Firma:  WEINMAYR  PLAST,  proiz-

vodnja izdelkov iz plastičnih mas, d.o.o.
Skrajšana firma: WEINMAYR PLAST,

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

govornostjo
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem,

Slovenska vas, Gospodarska cona
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Šinko Stanko, Jesenice

na Dolenjskem, Rajec 5, vložil 450.000 SIT
in Richter Jorg, Deggingen, Nemčija, Dur-
rentalweg 42, vložil 1,050.000 SIT – vsto-
pila 1. 10. 1996, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šinko Stanko, imenovan 1. 10. 1996,
zastopa družbo z naslednjimi omejitvami:
podeljeno imenovanje direktorja opravičuje
vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno spo-
sobnost družbe; direktor družbe v skladu z
21. členom pogodbe o ustanovitvi d.o.o. z
dne 1. 10. 1996 ne more brez soglasja
skupščine sklepati ali sprejemati odločitev,
ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin ali drugih sred-
stev, če to ni izrecno opredeljeno v letnem
programu dela; izvajanje investicijskih del
in najemanje posojil in kreditov, ki presega-
jo 100% osnovnega kapitala, kakor tudi da-
janje takih posojil ali poroštev; določanje
splošnih pogojev poslovanja; sklepanje za-
kupnih pogodb glede lastnih ali tujih sred-
stev; sklepanje kooperacijskih pogodb s tra-
janjem več kot eno leto; prenos kakršnihko-
li družbenih pravic in druge; izplačevanje
predujmov na račun udeležbe pri dobičku;
podeljevanje prokure in neomejenih poob-
lastil.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Richter Jorg, Deggingen, Nemčija,
Durrentalweg 42, imenovan 1. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1996: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za

gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-108486

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00078 z dne 5. 3. 1997 pod št.
vložka 1/03854/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 1126121
Firma: KOVIKOR, inženiring, trgovi-

na in posredništvo, d.o.o., Čatež ob Savi
Skrajšana firma: KOVIKOR, d.o.o., Ča-

tež ob Savi

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  8251 Čatež  ob  Savi,  Na
griču 26a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Knez Martin, Šmartno pri

Litiji, Dvor pri Bogenšperku 37, vstop 3. 2.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Knez Martin, imenovan 3. 2. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1997: 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozli-
tin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja
litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jekle-
nih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hlad-
no valjanje ozkega traku; 2733 Hladno pro-
filiranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga
primarna predelava železa, jekla; proizvod-
nja ferozlitin zunaj standardov ECSC; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Pro-
izvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svin-
ca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja ba-
kra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov z acentralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na debelo
z obdelovalnimi stroji; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.
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Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

Rg-108487

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00141 z dne 21. 4. 1997 pri sub-
jektu vpisa HUMEK, trgovsko podjetje,
Dobova, d.o.o., sedež: Loče 12, 8257 Do-
bava, pod vložno št. 1/02897/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšane firme, sedeža, družbenika, os-
novnega kapitala in zastopnika ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5708605
Firma: BABY CENTER BREŽICE, tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana   firma:   BABY   CENTER

BREŽICE, d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Cesta bratov Mi-

lavcev 81a
Osnovni kapital: 2,448.375 SIT
Ustanovitelj: Humek Rado, izstop 30. 12.

1994; Zorko Igor, Brežice, Pešpot 12, vstop
30. 12. 1994, vložek 2,448.375 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Humek Rado, razrešen 30. 12. 1994;
direktor Zorko Igor, imenovan 30. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 4. 1997: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;

52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Rg-108526

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00215 z dne 5. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa TOVARNA DELOV ZA VO-
ZILA, Brežice, d.o.o., sedež: Bratov Cer-
jakov 13,  8250 Brežice,  pod  vložno  št.
1/02184/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, akta o ustanovitvi
in naziva – imena firme družbenika s temile
podatki:

Matična št.: 5583705
Firma: TPV BREŽICE, Tovarna pri-

kolic in delov za vozila, d.o.o.
Ustanovitelj: TPV, trženje in proizvod-

nja opreme vozil, d.d., Novo mesto, Kandij-
ska cesta 60, vstop 30. 1. 1992, vložek
8,653.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108529

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00109 z dne 19. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa ABRAKADABRA, podjetje za
kulturno-umetniške in poslovno-tehnične
storitve, d.o.o., Krško, sedež: Cesta 4. jul-
ija 50,   8270 Krško,   pod   vložno   št.
1/01895/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5529883
Sedež: 8253 Artiče, Artiče 21
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Hode Maja in Jazbec Mi-

lan, oba iz Krškega, Cesta 4. julija 50, vsto-
pila 5. 4. 1991, vložila po 754.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
karstvom povezane storitve; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in

popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
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; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
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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 hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030
Cevovdni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-

delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje, tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snema-
nje filmov in videofilmov; 9212 Distribuci-
ja filmov in videofilmov; 9213 Kinemato-
grafska dejavnost; 9220 Radijska in televi-
zijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge stori-
tve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Zavrne se vpis dejavnosti s šiframa:
74.12 – revizijske dejavnosti in 74.60 – po-
izvedovalne dejavnosti.

Rg-108559

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00013 z dne 13. 2. 1996 pod št.
vložka 1/03785/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5928974
Firma: NUKEL, projektiranje, sveto-

vanje in inženiring, d.o.o., NUKEL Con-
sulting Engineers

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Gubčeva ulica 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: ELEKTROPROJEKT inže-

njering, d.d., Zagreb, Republika Hrvatska,
Ulica grada Vukovara 37, vstop 15. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šetinc Milan, Brežice, Pešpot 38,
imenovan 15. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 1. 1996: 511 Po-
sredništvo; 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; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina 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; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 517 Druga trgovina na debelo; 5170
Druga trgovina na debelo; 721 Svetovanje o
računalniških napravah; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 722 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 7230 Obde-
lava podatkov; 724 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
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726 Druge računalniške dejavnosti; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 742 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-108560

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02480 z dne 28. 11. 1995 pri sub-
jektu vpisa SAVA, industrija gradbenega
materiala, d.o.o., Velikavas, sedež: Velika
vas 62a, 8273 Leskovec pri Krškem, pod
vložno št. 1/00125/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo pooblastila zastopnika – omejitve
in uskladitve z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5249694
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kežman Mihael, Brežice, Čolnarska
38, imenovan 12. 12. 1994, zastopa družbo
v pravnem prometu neomejeno, razen pri
sklepanju poslov glede razpolaganja z ne-
premičninami, njihovim delom ali obreme-
nitvijo, prevzemanja jamstev ter drugih po
naravi podobnih poslov, za katere potrebuje
soglasje skupščine družbe.

Dejavnost, vpisana 28. 11. 1995: 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 2661 Proiz-
vodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in kreovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje.

LJUBLJANA

Rg-114524

Okrožno  sodišče  v  Ljubljani  je  s
sklepom  Srg  št.  97/03921  z  dne  15.  9.
1997 pod št. vložka 1/29657/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 1197908
Firma:  MALGI  BOMBAČ,  k.d.,  Pro-

izvodnja,  turizem,  gostinstvo  in  sto-
ritve

Skrajšan firma: MALGI BOMBAČ k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež:  1381  Rakek,  Postojnska  ce-

sta 33
Ustanovitelja: Bombač Jože, Rakek, Po-

stojnska cesta 33 in Škrlj Franc, Grahovo,
Žerovnica 27, vložek 1.000 SIT, oba odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Bombač Jože, imenovan 30. 6. 1997
kot komplementar, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov in izdelov iz pertuninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1552 Pro-
izvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne ži-
vali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1596 Proizvodnja piva; 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih mate-
rialov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije,
sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2430 Proizvodnja kritnih barv,
lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2511 Pro-
izvodnja gum in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2663 Proizvodnja betonske
mešanice; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2873 Proizvodnja iz-
delkov iz žice; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
in gozdarskih strojev; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4531 Električne inštalacije; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgo-

vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost
papirnic; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5522 Storitve kampov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 71402 De-
javnost videotek; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7481 Fotografska de-
javnost; 7482 Pakiranje; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9304 Pogrebne storitve.

MURSKA SOBOTA

Rg-633

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00941 z dne 12. 12. 1996
pri  subjektu  vpisa  ŽA–MA,  Podjetje  za
proizvodnjo, storitve in trgovino, Dolnji
Lakoš, d.o.o., sedež: Dolnji Lakoš 36, 9220
Lendava, pod vložno št. 1/01210/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5566053
Osnovni kapital: 5,541.000 SIT
Ustanovitelja: Žalig Stanislav, Lendava,

Dolnji Lakoš 36 in Matajič Avgust, Lenda-
va, Dolnji Lakoš 31, oba vstopila 19. 2.
1992, vložila po 2,770.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Žalig Stanislav in družbenik Matajič Av-
gust, oba imenovana 19. 2. 1992, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0125 Reja drugih
živali; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 2511 Proizvodnja gum in zračnic za
vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
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izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 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; 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; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-634

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00852 z dne 24. 5. 1996
pri subjektu vpisa RIPAL, Podjetje za go-
stinstvo,  turizem  in  trgovino,  Plitvica,
d.o.o., sedež: Plitvica 10/a, 9253 Apače,
pod vložno št. 1/01966/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5794897
Osnovni kapital: 1,835.597 SIT
Ustanovitelja: Tropenauer Marija in Tro-

penauer Pavel, oba Apače, Plitvica 10/a,
vstopila 2. 7. 1993, vložila po 917.798,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

NOVA GORICA

Rg-44143

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00443 z dne 27. 8. 1996 pod
št. vložka 1/03638/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5967830
Firma: BOMAIMPEX, izvoz-uvoz,

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

govornostjo

Sedež: 5211 Kojsko, Vrhovlje pri Koj-
skem 2a

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Mavrič Tanja, Kojsko,

Vrhovlje pri Kojskem 2, vstop 1. 8. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mavrič Tanja, Kojsko, Vrhovlje
pri Kojskem 2, imenovana 1. 8. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 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;
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; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-

kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7482 Pa-
kiranje.

NOVO MESTO

Rg-108045

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00214 z dne 28. 5. 1997
pod št. vložka 1/03970/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1195522
Firma:  PIVAŠEVIĆ  COMERC  IN

DRUGI, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.n.o.

Skrajšana  firma:  PIVAŠEVIĆ  CO-
MERC IN DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 8210 Trebnje, Gorenja nemška
vas 17

Ustanovitelja: Pivašević Bogoljub in Pi-
vašević Bojan, oba iz Trebnjega, Ulica Can-
karjeve brigade 35, vstopila 8. 5. 1997, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Pivašević Bogoljub, imenovan 8. 5.
1997.

Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1771 Proizvodnja nogavic; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
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čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92623
Druge športne dejavnosti.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo je bila sklenjena dne
8. 5. 1997.

Rg-108776

Okrožno  sodišče  v  Novem  mestu  je  s
sklepom  Srg št.  94/01693  z  dne  25. 1.
1995 pri subjektu vpisa GAMA SPORT,
trgovsko  podjetje,  Brežice,  d.o.o.,  pod
vložno št. 1/03048/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5744571
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: GAMA, podjetje za trgo-

vino, kooperacijo, inženiring in proizvod-
njo, d.o.o., Brežice, Brezina 25a, vstop
30. 11. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Županc Rajko, razrešen 16. 5. 1994;
direktor Vogrinc Ivan, Brežice, Brezina 25a,
imenovan 16. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-108927

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00249 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa STANDARD B & D,
gostinsko prehrambeno podjetje, d.o.o.,
Črnomelj, sedež: Cesta heroja Starine 17,
8340 Črnomelj, pod vložno št. 1/01109/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5403731
Ustanovitelj: Štajdohar Janez, Dragatuš

8, vstopil 14. 4. 1990, vložil 1,616.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Begič Zemir,
izstopil 10. 4. 1995, Vrlinič Božo, izstopil
30. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).

Pogodbi o odsvojitvi poslovnega deleža
sta z dne 10. 4. 1995 in z dne 30. 9. 1995.

Rg-110503

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00238 z dne 1. 7. 1997
pri subjektu vpisa SMC INDUSTRIJSKA
AVTOMATIKA, d.o.o., elementi za avto-
matizacijo, sedež: Grajski trg 15, 8360
Žužemberk, pod vložno št. 1/03960/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 1122541
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelj: SMC Pneumatik, Ge-

sellschaft  m.b.h.,  Korneuvurg  Avstrija,
Girakstrasse 8,  vstop  22.  1.  1997,  vlo-
žek 4,000.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-110511

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00185 z dne 30. 6. 1997
pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE
NOVO  MESTO,  p.o.,  sedež:  Ljubljan-
ska 47,  8000 Novo  mesto,  pod  vložno  št.
1/00017/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega preob-
likovanja, spremembo firme, skrajšane fir-
me, zastopnika in dejavnosti, člane nadzor-
nega sveta, kapitala in ustanovitelje s temile
podatki:

Matična št.: 5069149
Firma:  CESTNO  PODJETJE  NOVO

MESTO, d.d., družba za vzdrževanje in
gradnjo cest

Skrajšana firma: CP NOVO MESTO,
d.d.

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.073,447.000 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva 20, vložila 407,910.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 66,554.000 SIT,
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vložil 100,847.000 SIT, Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
va 28, vložil 297,003.000 SIT, Šalika Tatja-
na, Kočevje, Tesarska 3 B, in ostali udele-
ženci interne razdelitve po priloženem sez-
namu, vložili 127,184.000 SIT, ter Šalika
Tatjana in ostali udeleženci notranjega od-
kupa po priloženem seznamu, vložili
73,949.000 SIT – vsi vstopili 13. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gole
Franc, Novo mesto, Tržiška ulica 10, razre-
šen 18. 12. 1996, kot direktor in imenovan
za zastopnika, ki zastopa podjetje brez ome-
jitev kot član začasne uprave.

Člani nadzornega sveta: Ravbar Mateja,
Dvornik Marjan, Kapš Karel, Retelj Igor,
Grahek Igor in Radej Janez, vstopili 13. 12.
1996.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1997: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 5010 Trgovina z motornimi vo-
zili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, teko-
čimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7430 Tehnično preizkušanje in anali-
ziranje.

Akt o lastninskem preoblikovanju in sta-
tut delniške družbe sta z dne 13. 12. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
01014/00988-1997/JM z dne 21. 4. 1997.

Rg-110667

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00320 z dne 29. 7. 1997

pod št. vložka 1/03982/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1201166

Firma: LUMINUS, fotografske in digi-
talne vizualne komunikacije, d.o.o., Novo
mesto

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Kolodvor-
ska 2

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krušič Helena, Dolenjske

Toplice, Pod Cvingerjem 19, vložila
150.000 SIT, Radovič Bojan, Novo mesto,
Kolodvorska 2, vložil 1,050.000 SIT, Junc
Marjan, Otočec ob Krki, Šempeter 17, vlo-
žil 150.000 SIT, in Lazarević Miodrag, No-
vo mesto, Ul. Slavka Gruma 24, vložil
150.000 SIT – vstopili 7. 7. 1997, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.1

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Junc Marjan, ki kot poslovodja za-
stopa družbo brez omejitev, in Radovič Bo-
jan, ki zastopa družbo brez omejitev, ime-
novana 7. 7. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1997: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska
dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve.

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo je z dne 7. 7. 1997.

Rg-110668

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00335 z dne 28. 7. 1997
pri subjektu vpisa ZARJA, proizvodnja,
trgovina in marketing, Rumanja vas,
d.o.o., sedež: Rumanja vas 2, 8351 Straža
pri  Novem  mestu,  pod  vložno  št.
1/01569/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5449871
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Dejavnost, vpisana 28. 7. 1997: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
mi; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-110671

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00279 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa TELEVIZIJA NOVO
MESTO, d.o.o., sedež: Glavni trg 24, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00337/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, dejavnosti, naziva zastopnika in
pooblastil, ustanoviteljev in poslovnih dele-
žev s temile podatki:

Matična št.: 5299012
Sedež: 8000 Novo mesto, Adamičeva 2
Ustanovitelji: Sklad Republike Slove-

nije za razvoj, izstopil 7. 12. 1994; Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, izstopil 19. 7. 1995; Sloven-
ski odškodninski sklad, izstopil 7. 2. 1996,
in Zlati medaljon, pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., izstopil 27. 9. 1996;
Moškon Marjan, Novo mesto, Cankarjeva
ulica 37, vložil 349.621,66 SIT; Petric Fe-
liks, Novo mesto, Šegova ulica 16, vložil
278.911,66 SIT; Rajer Stanislava, Šmar-
ješke Toplice, Vinji vrh 7/A, vložila
255.341,66 SIT; Murn Jožica, Novo me-
sto, Rozmanova ulica 32/A, vložila
278.911,66 SIT; Ajdišek Sebastian, Novo
mesto, Stranska vas 56, vložil 184.631,70
SIT; DPB Vizija, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Novo mesto, Novi trg 5, vložila
707.100 SIT in Pezelj Dušan, Novo mesto
Pugljeva ulica 4, vložil 302.481,66 SIT –

vstopili 26. 7. 1994, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Moškon Marjan, razrešen 1. 1. 1997 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, s tem da brez so-
glasja skupščine ne sme sklepati poslov ali
sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pri-
dobivanje, odtujevanje ali obremenitev ne-
premičnin, če to ni že izrecno opredeljeno v
letnem programu dela, izplačevanje preduj-
mov na račun udeležbe pri dobičku –
podeljevanje prokure in neomejenih poob-
lastil, imenovanje in razreševanje revizor-
jev poslovanja.

Dejavnost, vpisana 21. 7. 1997: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih no-
silcev zvočnega zapisa; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 921 Filmska in videodejavnost;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Pogodba o prodaji poslovnega deleža
opr. št. SV 82/96 z dne 7. 12. 1996.

Pogodba o prenosu poslovnega deleža
opr. št. SV 32/95 z dne 19. 7. 1995.

Pogodba o zamenjavi poslovnega deleža
opr. št. SV 213/96 z dne 27. 9. 1996.

Rg-110672

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00319 z dne 18. 7. 1997
pri subjektu vpisa J & M CALIMERO,
Podjetje za kulturno-izobraževalno de-
javnost in prosti čas, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Cesta brigad 49, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5786118
Firma: LIPIČNIK JM, Podjetje za kul-

turno-izobraževalno dejavnost in prosti
čas, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma: LIPIČNIK JM, d.o.o.,
Novo mesto

Sedež: 8000 Novo mesto, Adamičeva 1
Dejavnost, vpisana 18. 7. 1997: 20510

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopi-
sov; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založniš-
tvo; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 22320 Razmnoževanje videozapisov;
32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvokov in slike;
36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 36140
Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 45310
Električne inštalacije; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700
Druga trgovina na debelo; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 74120 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74400 Ekonomsko propa-

giranje; 75120 Dejavnost javnih ustanov,
ki zagotavljajo storitve na področju
zdravstva, izobraževanja, kulture; 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
92200 Radijska in televizijska dejavnost;
92310 Umetniško ustvarjanje in poustvar-
janje; 92320 Obratovanje objektov za kul-
turne prireditve; 92330 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 92340 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.

Rg-110677

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00036 z dne 16. 7. 1997
pri  subjektu  vpisa  ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zava-
rovalna družba s popolno odgovornostjo,
sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnikov in
njihovih pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5063426000
Osebe, pooblaščene za zastopanje: čla-

na uprave Vardjan Jože in Komelj Janez,
razrešena 20. 1. 1997; člana uprave Škulj
Franci, Kočevje, Bračičeva 22, ki od 20. 1.
1997 zastopa družbo omejeno za področje
zavarovalstva, pravnih in regresnih zadev,
in Vesel Igor, Otočec, Dobrava 43, ki od
20. 1. 1997 zastopa družbo omejeno za po-
dročje financ, računovodstva, finančnih na-
ložb, pravnih in regresnih zadev, ter za-
stopnik Štimac Miroslav, Novo mesto,
Smrečnikova 22, ki od 20. 1. 1997 kot
predsednik uprave družbe zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-110680

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00318 z dne 11. 7. 1997
pod št. vložka 1/03978/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev namerava-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 1190610
Firma: KMP KOŠAK, proizvodnja, tr-

govina in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KMP KOŠAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8220 Šmarješke Toplice, Dru-

žinska vas 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Košak Jože, Šmarješke To-

plice, Družinska vas 3, Košak Andrej, Novo
mesto, Koštialova ulica 21, in Košak Drago,
Šmarješke toplice, Družinska vas 87, vsto-
pili 23. 6. 1997, vložili po 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Košak Drago, ki zastopa družbo brez
omejitev in družbenik Košak Jože, ki kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 23. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 01110
Pridelovanje žir in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine;
01250 Reja drugih živali; 01300 Mešano
kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
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vo; 01420 Storitve za živinorejo brez vete-
rinarskih storitev; 05020 Ribogojstvo, ri-
biške storitve; 15110 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, rezen perutninskega; 15120
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 15130 Proizvodnja mesnih izdelkov
in izdelov iz pertuninskega mesa; 15320
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
15330 Druga predelava in konzerviranje
sadja in vrtnin; 15510 Mlekarstvo in si-
rarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
15520 Proizvodnja sladoleda; 15610 Mli-
narstvo; 15620 Proizvodnja škroba in škrob-
nih izdelkov; 15710 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 15720 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Predela-
va čaja in kave; 15870 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 15880
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 15890 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 15930 Proizvodnja vina iz grozdja;
15940 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
15950 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970
Proizvodnja slada; 20400 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 21210 Proizvodnja valovitega
papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 25220 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 25240
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28110 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 29530 Proizvod-
nja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29560 Proizvodnja strojev za druge poseb-
ne namene; 45210 Splošna gradbena dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45410 Fasaderska in štukater-
ska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 45430 Oblaganje tal in
sten; 45440 Soboslikarska in steklarska de-
la; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 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; 51110 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 51130 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s

kožami, usnjem; 51310 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 51440 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 51520 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim mate-
rialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovi-
na na debelo z ostanki in odpadki; 51610
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 52210 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55220

Storitve kampov; 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; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 70310 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72300 Obdelava podatkov;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74820 Pakiranje; 92610 Obratovanje
športnih objektov.

Rg-110681

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00305 z dne 11. 7. 1997
pri subjektu vpisa INVEST INŽENIRING,
Podjetje za organizacijo in vodenje inve-
sticijskih vlaganj, d.o.o., Novo mesto, se-
dež: Zwittrova 1, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03173/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5174562
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Povše Žarko, razrešen 6. 6. 1997; di-
rektor Zemljič Franc, Ormož, Ljutomerska
7, imenovan 7. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-110684

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00307 z dne 8. 7. 1997
pri subjektu vpisa FERTIL, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Trebnje, se-
dež: Gubčeva cesta 11, 8210 Trebnje, pod
vložno št. 1/00864/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, spremembo naslo-
va bivališča ustanovitelja in zastopnika ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5364345
Osnovni kapital: 4,102.400 SIT
Ustanovitelj: Povšič Jože, Trebnje, Gub-

čeva cesta 9, vstop 19. 2. 1990, vložek
4,102.400 SIT, odgovornost: ne dogovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Povšič Jože, imenovan 19. 2. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Sprememba akta o ustanovitvi je z dne
3. 7. 1997.

Rg-111040

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00252 z dne 12. 8. 1997
pri  subjektu  vpisa  VARNOST  NOVO
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MESTO, d.d., Podjetje za varovanje pre-
moženja, sedež: Trdinova 6, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5174562
Člani nadzornega sveta: Mihelin Jože,

Jazbec Peter, Gorišek Jože, Zupančič Silvo,
Vovko Marjan in Božič Franc, izstopili in
povnovno vstopili 13. 5. 1997.

Rg-111041

Okrožno  sodišče  v  Novem  mestu  je  s
sklepom  Srg  št.  96/00438  z  dne  12.  8.
1997  pri  subjektu  vpisa  VZGOJNO-
VARSTVENI  ZAVOD  –  OTROŠKI
VRTEC METLIKA, p.o., sedež: Župan-
čičeva 1,  8330 Metlika,  pod  vložno  št.
1/00206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5166420
Firma: OTROŠKI VRTEC METLIKA
Osnovni kapital: 39,099.056,20 SIT
Ustanoviteljica: Občina Metlika, Metli-

ka, Mestni trg 24, vstop 27. 2. 1992, vložek
39,099.056,20 SIT, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 12. 8. 1997: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-
vanje.

Rg-111901

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00343 z dne 27. 8. 1997
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
OTOČEC,  p.o.,  sedež:  Šolska  cesta  20,
8222 Otočec, pod vložno št. 1/00081/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšano firmo, spremembo nazi-
va ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5086264
Firma: OSNOVNA ŠOLA OTOČEC
Skrajšana firma: OŠ OTOČEC
Ustanoviteljica: Skupščina občine No-

vo mesto, izstop 11. 7. 1996; Mestna obči-
na Novo mesto, Novo mesto, Seidlova ce-
sta  1,  vstop  11.  7.  1996,  odgovornost:
ostalo.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovno-
šolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-110672

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00319 z dne 18. 7. 1997
pri subjektu vpisa J & M CALIMERO,
Podjetje za kulturno-izobraževalno de-
javnost in prosti čas, d.o.o., Novo mesto,

sedež: Cesta brigad 49, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5786118
Firma: LIPIČNIK JM, Podjetje za kul-

turno-izobraževalno dejavnost in prosti
čas, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma: LIPIČNIK JM, d.o.o.,
Novo mesto

Sedež: 8000 Novo mesto, Adamičeva 1
Dejavnost, vpisana 18. 7. 1997:

Rg-110672

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00319 z dne 18. 7. 1997
pri subjektu vpisa J & M CALIMERO,
Podjetje za kulturno-izobraževalno de-
javnost in prosti čas, d.o.o., Novo mesto,
sedež: Cesta brigad 49, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03340/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5786118
Firma: LIPIČNIK JM, Podjetje za kul-

turno-izobraževalno dejavnost in prosti
čas, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma: LIPIČNIK JM, d.o.o.,
Novo mesto

Sedež: 8000 Novo mesto, Adamičeva 1
Dejavnost, vpisana 18. 7. 1997:

Rg-111902

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00342 z dne 27. 8. 1997
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
BRŠLJIN, p.o., sedež: Kurirska pot 19,
8000  Novo  mesto,  pod  vložno  št.
1/02501/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, skrajšano
firmo, spremembo naziva ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086868
Firma: Osnovna šola Bršljin
Skrajšana firma: OŠ Bršljin
Sedež: 800 Novo mesto, Kočevarjeva

ul. 40
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 11. 7. 1996; Mestna občina
Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1,
vstop 11. 7. 1996, vložek 189,239.000 SIT,
odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošol-
sko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92511 De-
javnost knjižnic; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov.

Rg-111903

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00248 z dne 27. 8. 1997
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
BRUSNICE,  p.o.,  sedež:  Brusnice 101,
8321 Brusnice, pod vložno št. 1/00025/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšano firmo, spremembo
sedeža – natančnega naslova in naziva usta-
noviteljice ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5086361
Firma: Osnovna šola Brusnice
Skrajšana firma: OŠ Brusnice
Sedež:  8321 Brusnice,  Velike  Brusni-

ce 101
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 11. 7. 1996; Mestna občina
Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1,
vstop 11. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92511 De-
javnost knjižnic; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov.

Rg-111904

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00353 z dne 28. 8. 1997
pod št. vložka 1/03983/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1201450
Firma: TECHNOMAT, storitve in pro-

izvodnja, Črnomelj, d.o.o.
Skrajšana firma: TECHNOMAT, Črno-

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

govornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Semiška cesta

št. 9
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelj: Dajčman Martin, Črnomelj,

Semiška cesta št. 9, vstop 11. 6. 1997, vlo-
žek 1,632.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dajčman Martin, imenovan 11. 6.
1997, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
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2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Akt  o  ustanovitvi  družbe  z  omejeno
odgovornostjo je bil sklenjen dne 11. 6.
1997.

Rg-111905

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00337 z dne 27. 8. 1997
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
CENTER, p.o., sedež: Seidlova cesta 7,
8000  Novo   mesto,   pod   vložno   št.
1/02500/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo naziva ustanoviteljev in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086825
Firma: Osnovna šola Center
Skrajšana firma: OŠ Center
Ustanoviteljica: Skupščina občina Novo

mesto, izstop 11. 7. 1996, Mestna občina
Novo mesto, Novo mesto, Sidlova cesta 1,
vstop 11. 7. 1996, vložek 44,991.000 SIT,
odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80422 Drugo izobraže-

vanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Rg-111906

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00302 z dne 29. 8. 1997
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
DRAGOTIN KETTE, p.o., sedež: Milke
Šobar 25, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00060/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, skrajšano
firmo, spremembo naziva ustanoviteljev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086345
Firma: Osnovna šola Dragotin Kette
Skrajšana firma: OŠ Dragotin Kette
Sedež: 8000 Novo mesto, Šegova uli-

ca 114
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 11. 7. 1996; Mestna občina
Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1,
vstop 11. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 29. 8. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80103 Dejavnost zavodov
za izobraževanje otrok z motnjami v razvo-
ju; 8023 Vzgoja in izobraževanje v dijaških
domovih; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Rg-111907

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00345 z dne 29. 8. 1997
pri  subjektu  vpisa  TISKARNA  NOVO
MESTO, d.d., sedež: Ragovska 7a, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00268/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča predloži-
tev notarskega zapisnika skupščine, predlo-
žitev prečiščenega besedila statuta, spre-
membo sedeža in spremembo pooblastila
direktorja s temile podatki:

Matična št.: 5015286
Sedež: 8000 Novo mesto, Vavpotiče-

va 19
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jarc Dušan, Novo mesto, Cesta bri-
gad 20, ki od 31. 7. 1997 zastopa družbo
brez omejitev, razen: pri investicijah, ki ni-
so bile predvidene v planu in presegajo 15%
kapitala družbe; pri najemu kredita, ki pre-
sega posamično ali skupno 15% celotnega
kapitala družbe; pri prodaji posameznih os-
novnih sredstev, katerih vrednost presega
15% celotnega kapitala družbe.

Sprememba statuta je z dne 31. 7. 1997.

Rg-111909

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00315 z dne 14. 8. 1997
pri  subjektu  vpisa  VARNOST  NOVO
MESTO, d.d., Podjetje za varovanje pre-
moženja, sedež: Trdinova 6, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00210/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5174562
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Brezovar Anton, razrešen 30. 6. 1997;
direktor Hrovat Janko, Krško, Gruenova 13,
imenovan 1. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-111912

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00372 z dne 1. 9. 1997
pri subjektu vpisa GRAFIKA NOVO MES-
TO, p.o., sedež: Glavni trg 24, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01574/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5222052
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Flek Anton, razrešen 20. 8. 1997; za-
stopnik Cesar Tomo, Novo mesto, Šegova
ulica 18, imenovan 20. 8. 1997, kot v.d. di-
rektorja zastopa podjetje neomejeno, razen
pri sklepanju pogodb o nakupu in prodaji
osnovnih sredstev in sredstev skupne pora-
be nad vrednostjo petkratnega povprečja
osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v
preteklem tromesečju, za kar je potrebno
soglasje zbora delavcev.

Rg-111913

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00259 z dne 1. 9. 1997
pri  subjektu  vpisa  DANFOSS  COM-
PRESSORS, podjetje za proizvodnjo in
prodajo kompresorjev, d.o.o., Črnomelj,
sedež: Ulica heroja Starihe 24, 8340 Čr-
nomelj, pod vložno št. 1/02722/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5677521
Osnovni kapital: 1,898.569.962 SIT
Ustanovitelj: Danfoss International A/S,

Danska, DK-6430 Nordborg/Danska, vstop
29. 9. 1992, vložek 1,898.569.962 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-111914

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00312 z dne 1. 9. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VAV-
TA VAS, p.o., sedež: Vavta vas 1, 8351
Straža, pod vložno št. 1/00021/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, spremmebo naziva
ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5086329
Firma:  OSNOVNA  ŠOLA  VAVTA

VAS
Skrajšana firma: OŠ VAVTA VAS
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 11. 7. 1996; Mestna občina
Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1,
vstop 11. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 9. 1997: 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
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niški promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovno-
šolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-111918

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00413 z dne 2. 9. 1997
pri  subjektu  vpisa  HRANILNO  KRE-
DITNA SLUŽBA TREBNJE, p.o., sedež:
Baragov trg 3, 8210 Trebnje, pod vložno
št. 4/00247/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev Zadružne kreditne službe
Šentrupert, p.o., reg. vl. 4/3054/00, uskladi-
tev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5230071
Pravnoorg. oblika: HKS
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Grošel Frančiška, razrešena 31. 12.
1993; zastopnik Sila Tomaž, Trebnje, Rim-
ska cesta 22, imenovan 1. 1. 1994, kot vod-
ja hranilno kreditne službe zastopa to služ-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1997: 65220
Drugo kreditno posredništvo.

Pripojitev Zadružne hranilno kreditne
službe Šentrupert, p.o., Šentrupert, Šentru-
pert 124, vpisane na reg. vl. 4/3054/00, na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 30. 9.
1996.

Rg-112049

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00317 z dne 5. 9. 1997
pri subjektu vpisa TESNILA TRGOVI-
NA, d.o.o., Šentrupert, sedež: Slovenska
vas 5, 8232 Šentrupert, pod vložno št.
1/01784/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža in začetek
redne (prostovoljne) likvidacije s temile
podatki:

Matična št.: 5496063
Firma: TESNILA TRGOVINA, d.o.o.,

Šentrupert – v likvidaciji
Ustanovitelj: Gaberc Vida in Dragan

Martin, izstopila 3. 11. 1995; Tesnila Treb-
nje, p.o., v stečaju, Velika Loka, vstopil
24. 4. 1991, vložil 772.477,30 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Gole Sonja, razrešena 19. 6. 1997;
likvidator Butara Melita, Ljubljana, Mala
Čolnarska 9 B, imenovana 19. 6. 1997, za-
stopa družbo brez omejitev.

Sklep skupščine z dne 19. 6. 1997 o za-
četku redne (prostovoljne) likvidacije.

Rg-112050

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00377 z dne 8. 9. 1997
pri subjektu vpisa PS & G INŠTALATER,
podjetje za inštalacije, trgovino in stori-
tve, Novo mesto, d.o.o., sedež: Runkova
24,  8000  Novo  mesto,  pod  vložno  št.
1/02544/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5666481

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1997: 27220
Proizvodnja jeklenih cevi; 28220 Proizvod-
nja radiatorjev in kotlov za centralno ogre-
vanje; 29130 Proizvodnja pip in ventilov;
29210 Proizvodnja peči in gorilnikov; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 45310 Elek-
trične inštalacije; 45330 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge
inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga za-
ključna gradbena dela; 51510 Trgvoina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 51530 Trgvona na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgvoina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom.

Rg-112053

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00327 z dne 9. 9. 1997
pri  subjektu  vpisa  OSNOVNA  ŠOLA
ŽUŽEMBERK, p.o., sedež: Baragova 1,
8360  Žužemberk,   pod   vložno   št.
1/00038/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo sedeža – natančen naslov, spre-
membo naziva ustanoviteljice in uskalditev
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5086337
Firma:  OSNOVNA  ŠOLA  ŽUŽEM-

BERK
Sedež: 8360 Žužemberk, Baragova ce-

sta 1
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 24. 4. 1997; Mestna občina
Novo mesto, Novo mesto, Seidlova 1, vstop
24. 4. 1997.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1997: 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2125 Proivzodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovno-
šolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-112054

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00382 z dne 10. 9. 1997
pri subjektu vpisa TRUCK, d.o.o., Dolenj-
ske Toplice, prodaja avtomobilskih de-
lov, sedež: Cvibelj 24, 8350 Dolensjke To-
plice, pod vložno št. 1/02246/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5584981
Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 5010 Tr-

govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-

torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 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, barvami in gradbenim mate-
rialom.

Rg-112057

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00332 z dne 10. 9. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MIR-
NA, p.o., sedež: Cesta na Fužine 1, 8233
Mirna, pod vložno št. 1/02129/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, skrajšano firmo, spremembo naziva
ustanoviteljice in tipa pooblastila zastopni-
ka ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5090083
Firma: OSNOVNA ŠOLA MIRNA,
Skrajšana firma: OŠ Mirna
Ustanoviteljica: Skupščina občine Treb-

nje, izstop 19. 2. 1997; Občina Trebnje,
Trebnje, Golitev trg 5, vstop 19. 2. 1997,
vložek 21,053.897,70 SIT, odgovornost:
ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Podobnik Peter, Veliki Gaber 78,
razrešen 13. 4. 1992 kot v.d. ravnatelja in
imenovan 14. 4. 1992 za ravnatelja, ki za-
stopa OŠ brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraže-
vanje; 80103 Dejavnost zavodov za izobra-
ževanje otrok z motnjami v razvoju; 85314
Dejavnost varstveno delovnih centrov.
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Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 1526/94 Rg-613

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljice sklenilo objaviti sklep:

Družba GUMPLAST, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Šentjur, Proseniško
26/a, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Na-
do Koprivc, Proseniško 26/a, Šentjur pri Ce-
lju, ki prevzema obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 22. 4.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 23. 5. 1995

Srg 1562/94 Rg-614

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljic sklenilo objaviti sklep:

Družba  METALS  AND  MINERALS
S.L. Inc. – Metali in minerali S.L. ter
ostalo, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Pod Vrbco 23/a, Šentjur, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima dve družbenici, in sicer Ni-
količ Marjano, Silbergasse 50, 1190 Wien,
Avstrija in Bračun Marto, Pod Vrbco 23/a,
Šentjur, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benici po enakih deležih.

Sklep je sprejela skupščina dne 20. 4.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 24. 10. 1995

Srg 1520/94 Rg-615

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba DIN-DON, servisne storitve na
domu in trgovina na drobno, d.o.o., Šent-
jur pri Celju, Ul. Valentina Orožna 8b,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Da-
nijela Križan, Milčinskega ulica 5, Celje in
Bogdana Gomzej, Prešernova ulica 16, Šent-
jur, ki prevzameta obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po enakih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 21. 4.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 23. 5. 1995

Srg 2492/94 Rg-616

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba  VIBIT,  trgovsko  podjetje,
d.o.o.,  Malgajeva 2a,  Celje,  preneha  po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Brvar Viljema, Malgajeva 2a, Celje, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 18. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 6. 9. 1995

Srg 4596/94 Rg-617

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljice sklenilo objaviti sklep:

Družba BETA-IMPEX, trgovina in po-
sredovanje, Medlog 12, Celje, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer
Bevc Tamaro, Kvedrova 6, Šentjur, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 25. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 28. 9. 1995

Srg 4442/94 Rg-618

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba ELTON, podjetje za elektro-
mehaniko in instalacije, d.o.o., Nazorjeva
22, Celje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Janc Antona, Nazorjeva 22, Celje, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 4254/94 Rg-619

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba KANIMA, zasebno podjetje za
trgovino, zastopanje in inženiring, d.o.o.,
Pohlinova 10, Celje, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Brus
Marjana, Parižlje 13/a, Braslovče in Skomi-
na Natašo, Pohlinova 10, Celje, ki prevza-

meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 28. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 4282/94 Rg-620

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba 3 G, trgovina, izvoz-uvoz, sto-
ritve, d.o.o., Mariborska 61, Celje, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer
Gregl Franca in Gregl Marjano, oba Začret
37, Škofja vas, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 28. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 1219/94 Rg-621

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljice sklenilo objaviti sklep:

Družba PALAZZO, inženiring, projek-
tiranje, d.o.o., Bezenškova 24, Celje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Jež
Alenko, Bezenškova 24, Celje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela skupščina družbe dne

20. 4. 1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 30. 10. 1995

Srg 1728/94 Rg-622

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljice sklenilo objaviti sklep:

Družba MODROST, podjetje za pomoč
ostarelim, d.o.o., Velenjska 9, Žalec, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Ma-
rijo Muck, Velenjska 9, Žalec, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 24. 3.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
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sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 19. 5. 1995

Srg 4143/94 Rg-623

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba  CoMar,  reklamna  agencija,
d.o.o., Trsteniška 1, Rimske Toplice, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Milosavljevič Budimira, Trsteniška 1, Rim-
ske Toplice, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 19. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 10. 1995

Srg 2505/94 Rg-624

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba SONCE, trgovina na veliko in
malo z mešanim blagom, Celje, d.o.o., Ce-
lje, Zoisova 3, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Gobec Igorja, Zibika 11, Pristava pri Mesti-
nju, ki prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 6. 9. 1995

Srg 1889/94 Rg-625

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba TIS ŠOLAR, d.o.o., trgovina in
servis,  Laško,  Strmca 81/a,  preneha  po
skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Šo-
lar Franca in Šolar Tatjano, oba Strmca 81/a,
Laško, ki prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika.

Sklep sta sprejela družbenika dne 26. 4.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 19. 5. 1995

Srg 3997/94 Rg-626

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba  GRAMIT,  inženiring,  d.o.o.,
Dolenja vas 89, Prebold, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Bra-
tina Franca, Dolenja vas 89, Prebold in Skok
Franca, Gomilsko 20/a, Gomilsko, ki prev-
zameta obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 20. 12.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 3569/94 Rg-627

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gateljev sklenilo objaviti sklep:

Družba MLADEX, trgovina na debelo
in drobno, inženiring, proizvodnja, d.o.o.,
Ložnica 46, Žalec, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Čoh
Ivana, Dravinjska 1, Poljčane in Jelovšek
Antona, Zbelovo 1, Loče pri Poljčanah, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik
Čoh Ivan.

Sklep sta sprejela družbenika dne 12. 10.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 237/95 Rg-628

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba BARIBAL podjetje za trgovi-
no,  storitve  in  gostinstvo,  d.o.o.,  Vrbje
95/b,  Žalec,  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Ferme Roka, Aljaževa 5, Žalec, ki prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 27. 3.

1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 13. 5. 1997

KOPER

Srg 96/01206 Rg-115217

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01206 z dne 14. 11. 1997 pod št.

vložka 1/03270/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5644682
Firma:  BUNGALOVI  LUCIJA,  turi-

stično podjetje, d.d., Portorož
Skrajšana firma: BUNGALOVI LUCI-

JA, d.d., Portorož
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 6320 Portorož, Obala 77
Osnovni kapital: 70,419.734,72 SIT
Ustanovitelj: METROPOL HOTELI

PORTOROŽ, d.d., izstop 27. 12. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1206/96 z dne
14. 11. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe prevzameta
Vladimir Oblak in Andrej Oblak, oba Kohl-
dorfestr. 57, Klagenfurt, Avstrija, družbeni-
ka ustanovitelja subjekta.

LJUBLJANA

Srg 5074/97 Rg-612

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba  LIPA  MILL  COMMERCE,
d.o.o., podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino, Ljubljana, s sedežem v Ljublja-
ni, Medvedova 28, reg. št. vl. 1/15303/00,
preneha po sklepu skupščine z dne 16. 4.
1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je LIPA MILL, p.o., s
sedežem v Zagrebu, Maksimirska c. 10, z
ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese na
ustanoviteljico LIPA MILL, p.o.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 11. 1997

Srg 5090/97 Rg-631

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba ALTRA, trgovina in storitve,
d.d., Parmova 41, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnica Zupančič Ila iz Ljubljane, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 9. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pavličevič Damir, Za-
greb, J. Gredelja 2, z ustanovitvenim kapi-
talom 3,000.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje prenese v celoti
na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 10. 1997

Srg 4641/97 Rg-632

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registr-
sko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba VIVA MODA FOOD, trgovsko
in gostinsko podjetje, d.o.o., Prelog 128,
Ihan, reg. št. vl. 1/21102/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 25. 7. 1997.

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

Ustanovitelja Dušan Peterka in Marija
Peterka, oba Količevo, Krožna pot 46, z
ustanovitvenim kapitalom 100.338 SIT
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese na
družbenika Dušana Peterko.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 10. 1997

Srg 97/03039 Rg-112209

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03039 z dne 30. 6. 1997 pod
št. vložka 1/25299/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča podružnico s temile
podatki:

Matična št.: 5839629
Firma:  EURO – TRIUMPH  GMBH,

Munchen, Podružnica Ljubljana
Skrajšana firma: EURO – TRIUMPH

GMBH
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 25
Ustanovitelj: EURO – TRIUMPH

GMBH, izstop 22. 5. 1997.
S sklepom Srg 3039/97 z dne 30. 6. 1997

se vpiše izbris podružnice na podlagi sklepa
ustanovitelja z dne 22. 5. 1997.

MARIBOR

Srg 502/97 Rg-629

Družba TT AVTOMATIKA, podjetje
za procesni in računalniški inženiring,
d.o.o., Bezenškova 66, Maribor, reg. št. vl.
1/6157-00, katere družbenik je Terzič Igor,
Smetanova 86, Maribor, po sklepu družbe-
nika z dne 21. 4. 1997 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Terzič
Igor.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v

Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 28. 11. 1997

Srg 257/97 Rg-630

Družba FELSERBAS, podjetje za pre-
delavo mesa in trgovino, d.o.o., Gradišče
2, Slovenska Bistrica, reg. št. vl. 1/8957-00,
katere družbenik je Šteinfelser Milan, Ga-
bernik 34, Zgornja Polskava, po sklepu
družbenika z dne 18. 2. 1997 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Šteinfelser
Milan.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 11. 1997

NOVA GORICA

Rg-110452

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00481 z dne 30. 6. 1997 pod
št. vložka 1/03199/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5796172
Firma: KAIS, Agrarna trgovina, d.o.o.,

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

govornostjo
Sedež: 5292 Renče, Bilje 3
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Ustanovitelji: Rettore Bruno, Maschio

Antonio in Bilka, d.o.o., Bilje, izstopili
30. 6. 1997.

Sklep ustanoviteljev družbe z dne 25. 7.
1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe prevzemajo
Rettore Bruno, Abano terme, Via Battisti ce-
sare 71 (PD), Italija, Maschio Antonio, Cam-
podarsego, Via Marcello 71, (PD), Italija in
Kmetijske potrebščine Bilka, d.o.o., Bilje.

Št. 024-2/97 Ob-5484

Statut sindikata vzgoje in izobraževa-
nja Osnovne šole Poljane, ki so ga člani
sindikata sprejeli na ustanovnem članskem
sestanku, dne 19. 11. 1997, je v hrambi pri
Upravni enoti Škofja Loka.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 65.

Razglasi sodišč

Evidenca statutov
sindikatov

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 483/94 R-200

Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodni-
ci Martini Hren, v pravdni zadevi tožeče
stranke Mesto Ljubljana, Mestni sekretariat
za stanovanjsko gospodarstvo Ljubljana,
Mestni trg 19/I, ki jo zastopa Helena
Weith-Miličinski, odvetnica v Ljubljani,
proti toženi stranki 1. Avramovič Tomisla-
vu, Cesta španskih borcev 53/b, Ljubljana,
2. Milenkovič Todu, Cesta španskih borcev
53/b, Ljubljana, ki ga zastopa Aksentije Ri-
stič, odvetnik v Ljubljani, zaradi odpovedi
najemne pogodbe in izselitve podstanoval-
cev, dne 27. 11. 1997 na podlagi določila
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP) sklenilo:

Polona Marjetič Zemljič se razreši dolž-
nosti začasne zastopnice v obravnavani
pravdni zadevi.

Prvotoženi stranki Avramovič Tomisla-
vu, Cesta španskih borcev 53/b, Ljubljana,
sedaj neznanega prebivališča, se v pravdni
zadevi opr. št. I P 483/94 postavlja začasna
zastopnica Alenka Kočevar, strokovna so-
delavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo v navedeni pravd-
ni zadevi zastopala prvotoženo stranko do-
kler ne bo prvotožena stranka ali njen poob-
laščenec nastopil pred sodiščem oziroma do-
kler ji skrbstveni organ ne bo postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 27. 11. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 23/97 S-495

To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot predsed-
nik senata in sodnika Jože Vidic in Danja
Lekše, kot člana senata, v stačajnem postop-
ku Intershop TPM Podjetje za opravljanje
trgovinske dejavnosti na debelo in drobno,
komisijskih poslov in posredovanja d.o.o.,
Trg svobode 28, Slovenska Bistrica, ki ga
zast. odv. Vladislav Kitek iz Slovenske Bi-
strice, na seji senata dne 9. 12. 1997 sklenilo:

Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-
kom Intershop TPM Podjetje za oprav-
ljanje trgovinske dejavnosti na debelo in
drobno, komisijskih poslov in posredova-
nja d.o.o., Trg svobode 28, Slovenska Bi-
strica, ki ga zastopa odvetnik Vladislav Ki-
tek iz Slovenske Bistrice se v skladu s čle-
nom 99/I ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne
zadošča niti za stroške tega postopka.

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

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 9. 12. 1997
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St 86/93 S-496

To sodišče v stečajni zadevi vodeni pod
opr. št. St 86/93, obvešča upnike, da bo šesti
narok za preizkus terjatev do stečajnega
dolžnika Slovenske železarne – Livarna
d.o.o., Štore, v stečaju dne 9. januarja 1998
ob 14. uri v sobi št. 209/II.

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 12. 1997

St 4/97 S-497

To sodišče v stečajni zadevi nad dolžni-
kom Kreator, Obrtno podjetje p.o., Ulica
mesta Grewenbroich 11, Celje – v stečaju,
ki se vodi pod opr. št. St 4/97 obvešča upni-
ke o naroku za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev, ki bo dne 28. 1. 1997 ob
9. uri v sobi 106/I tuk. sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev na oglasni deski in v ste-
čajni pisarni tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 12. 1997

St 37/97 S-498

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/97 sklep z dne 10. 12. 1997:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Gra-
ding Plus, Podjetje za gradbeništvo, inže-
niring in poslovne dejavnosti d.o.o., Mest-
ni trg 2, Šentjur, se začne in takoj zaključi.

Odredi se objava sklepa na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika: Grading Plus, Podjetje za
gradbeništvo, inženiring in poslovne dejav-
nosti d.o.o., Mestni trg 2, Šentjur, iz sodne-
ga registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 12. 1997

St 35/97 S-499

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 35/97 sklep z dne 10. 12. 1997:

Stečajni postopek nad dolžnikom: Ko-
nus Kofil, Konfekcioniranje tkanih in net-
kanih materialov d.o.o., Mestni trg 18,
Slovenske Konjice, se začne in takoj za-
ključi.

Odredi se objava sklepa na oglasni deski
sodišče in v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika: Konus Kofil Konfekcionira-
nje tkanih in netkanih materialov d.o.o.,
Mestni trg 18, Slovenske Konjice, iz sodne-
ga registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 12. 1997

St 28/97 S-500

To sodišče je v stečajni zadevi nad dolž-
nikom Bacchus d.o.o., Izola, Marketing,
svetovanje in inženiring Izola, Ljubljan-
ska cesta 28/3, Izola, s sklepom senata opr.
št. St 28/87 z dne 5. 12. 1997 začelo stečajni
postopek in ga takoj zaključilo ter po prav-
nomočnosti sklepa odredilo izbris družbe iz
sodnega registra.

Morebitni upniki se lahko pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Koper

dne 8. 12. 1997

St 3/97 S-501

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 3/97 sklep z dne 5. 12. 1997.

Stečajni postopek nad dolžnikom: Kon-
fekcija Šmarje, Tovarna oblačil d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah, Rimska cesta 9 – v
stečaju, se zaključi.

Odredi se objava sklepa na oglasni deski
sodišča in v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika: Konfekcija Šmarje, Tovarna
oblačil d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Rimska ce-
sta 9 – v stečaju, iz sodnega regista.

Okrožno sodišče v Celju

dne 5. 12. 1997

St 22/97 S-502

To sodišče je dne 5. 12. 1997 s sklepom
opr. št. St 22/97 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Agrohit International, Tr-
govsko in zastopniško podjetje, d.o.o.,
Orehova vas-Slivnica, Slivniška ulica 7.

Odslej firma glasi Agrohit International
Trgovsko in zastopniško podjetje, d.o.o. – v
stečaju, Orehova vas-Slivnica, Slivniška uli-
ca 7.

Za stečajnega upravitelja je določen Du-
šan Marin, dipl. ekonomist, Štantetova 4,
Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 24. 3.
1998 ob 9. uri v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 5. 12. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 5. 12. 1997

St 67/97 S-503

To sodišče je s sklepom St 67/97 dne
8. 12. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Lesnina Interles, d.o.o., Dunaj-
ska 21, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ka-
tarina Benedik, odvetnica iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 3. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desno sodišča dne 8. 12.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 12. 1997

St 36/97 S-504

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/97 sklep z dne 10. 12. 1997:

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Royal, Podjetje za storitveno in tr-
govsko dejavnost, d.o.o., Laško, Cesta na
Lahomšek 8.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Ter-
novšek Brane, Jurčičeva 5, Velenje.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba vlo-
žiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustrezni-
mi listinami in kolkovane s predpisano takso.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. marca 1998 ob 13. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 10. 12. 1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 12. 1997

St 10/92 S-505

Narok za preizkus terjatev v stečajni za-
devi zoper stečajnega dolžnika Hmezad –
Kmetijska zadruga Ilirska Bistrica v ste-
čaju, bo dne 20. 2. 1998 ob 9. uri v sobi št.
135 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 10. 12. 1997

St 11/97 S-506

To sodišče je s sklepom opr. št. St 11/97
z dne 26. 11. 1997 začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Podjetje
za trgovino, storitve in proizvodnjo bio
hrane BIO TRG, d.o.o., Ravne na Ko-
roškem, Tolsti vrh 98, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni od dneva objave sklepa v
Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se odreja iz-
bris dolžnika Podjetje za trgovino, storitve
in proizvodnjo bio hrane, BIO TRG, d.o.o.,
Ravne na Koroškem, Tolsti vrh 98, iz sod-
nega registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 26. 11. 1997

St 23/95 S-507

To sodišče v stečajnem postopku nad
Nastro, d.o.o., Gerbičeva 101, Ljubljana
– v stečaju za dne 21. 1. 1998 ob 9. uri, v
sobi 307/III tega sodišča razpisuje narok za
obravnavanje osnutka glavne delitve.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 12. 1997

St 5/97 S-508

Začne se stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom Proinvest, d.o.o., Nova Go-
rica, Kidričeva 9a, Nova Gorica in se ga
takoj zaključi.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh po
objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 10. 12. 1997
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St 7/97 S-509

Začne se stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom Waterprojekt, d.o.o., No-
va Gorica, Kidričeva 9a, Nova Gorica in
se ga takoj zaključi.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh po
objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 9. 12. 1997

Razpisi delovnih mest

Št. 122-17/97 Ob-5483

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Ljubljani, ki bo dode-
ljen v strokovno službo Sodnega sveta,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za gospodarsko sodstvo Višjega
sodišča v Mariboru,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za delovne spore Višjega delov-
nega in socialnega sodišča;

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Celju,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Delovnem sodišču v Kopru, oddelek v
Postojni;

c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Celju,
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Ljutomeru,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene v

2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-5557

Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
objavlja razpis za prosta dela in naloge:

– strokovni sodelavec v oddelku za
okolje in prostor.

Zahtevani pogoji:
– VI. stopnja izobrazbe – gradbene sme-

ri – nizke ali visoke gradnje,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit,
– poznavanje programskih orodij v oko-

lju Windows.
Občina Trebnje

Namera o javnem naročilu

Št. 110-1/97 Ob-5488

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. Divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

namero
o mednarodnem naročilu z naslednjo

vsebino: predhodno ugotavljanje
sposobnosti izvajalca za:

“Izgradnjo štiripasovne AC Trojane -
Blagovica (brez predora Trojane)”
Orientacijska vrednost naročila je:

18.000,000.000 SIT. Predvideni čas objave
javnega razpisa je 1. 3. 1998.

Based on Para.3, Clause 18 of the Law
on Public Orders (Off.Gazette 24/97), the
Motorway Company in the Republic of
Slovenia, Ulica XIV. divizije 4, Celje, (here-
inafter called DARS, d.d.) orders

Notice of Intend
for International Tender with the

following contents: Prequalification of
Contractors for: Construction of

Four-lane Motorway Trojane–Blagovica
(without tunnel Trojane)

Tentative value of the Works tendered is
18.000,000.000 SIT.

Expected publication of the invitation for
Bids is March 1st, 1998.

DARS, d.d.

Št. 403-58/96 Ob-5491

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

namero
o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Logatec, kontaktna oseba Janez Na-
gode, Tržaška 15, Logatec, tel. 741-310, faks.
742-930, e-mail obcina.logatec@logatec.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela

Navedba vsebine: izvedba gradbeno-
obrtniških in instalacijskih del pri grad-
nji doma starejših občanov v Logatcu.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: ca.
800,000.000 SIT, čas razpisa začetek 15. 3.
1998 in/ali zaključek 15. 4. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas v mesecih 18 in/ali v
dnevih 540, začetek 1. 5. 1998 in/ali zaklju-
ček 1. 11. 1999.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

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

Občina Logatec

Ob-5521

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

namero
o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Splošna bolnišnica, kont. oseba mag. Alenka
Ovnič-Hanuš, Gosposvetska 1, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/503-476, faks 062/503-476.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila skupine D.
3. Orientacijska vrednost naročila:

360,000.000 SIT, začetek 23. 1. 1998.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-

njevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 19. 12.

1997.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 039-761/97-02 Ob-5522

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

namero
o naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Preddvor, kontaktna oseba žu-
pan Miran Zadnikar, Dvorski trg 10, Predd-
vor, tel. 064/451-007, faks 064/451-373.

2. Predmet javnega naročila: blago, opre-
ma, gradbena dela.

Navedba vsebine: izvedba gradbeno
obrtniških in instalacijskih del pri grad-
nji večnamenske športne dvorane v
Preddvoru,

– dobava in montaža opreme na istem
objektu.

Javna naročila
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3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: ca.
300,000.000 SIT, čas razpisa – začetek
13. 3. 1998 in/ali zaključek 15. 4. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas v mesecih 6 in/ali v
dnevnih 180; začetek 1. 5. 1998 in/ali za-
ključek 30. 10. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane reference za domače po-
nudnike v višini 20%.

Občina Preddvor

Št. 110-1/93 Ob-5523

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

namero
o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze, Direkci-
ja RS za ceste, kont. oseba Božo Kordin,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-28, faks 061/178-81-23, soba št.
415.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija regio-
nalne ceste R 340a/1252 Sestre Logar–
Pavličevo Sedlo.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 325,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 20. 3. 1998 in/ali
zaključek 30. 11. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 30. 11. 1998.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

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

Datum objave javnega razpisa: 20. 3.
1998.

Ministrstvo za promet in zveze,
Direkcija RS za ceste

Javni razpisi

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za dobavo pisarniškega, računal-
niškega in potrošnega materiala ter drobnega
inventarja, Okrožnega sodišča v Ljubljani,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 77-78/97
z dne 12. XII. 1997 se datum predložitve
ponudb v 5. točki pravilno glasi: »Upošteva-
ne bodo ponudbe, ki bodo predložene najka-
sneje do 13. 1. 1998 do 9. ure,...«

Uredništvo
Popravek

Ob-5554

V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
živila in material za prehrano, režijski ma-
terial, material za popravila in vzdrževanje,
splošni drobni inventar, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 78 z dne 12. XII. 1997
se v 3. točki orientacijska vrednost naročila
pravilno glasi 19,000.000 SIT.

Spremenijo se datumi in se pravilno gla-
sijo:

»Dobavni rok oziroma začetek in do-
končanje  del:  11  mesecev,  začetek  1.  2.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 5. 1. 1998 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
12. uri.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu najka-
sneje do 23. 1. 1998.

Dom starejših Lendava

Popravek
Ob-5548

V javnem razpisu za nabavo pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
75, z dne 5. XII. 1997, Ob-5245H, se datumi
in ure v naslednjih točkah pravilno glasijo:

– pod 5. točko:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 14. 1. 1998 do 14. ure.
– pod 6. točko:
Javno  odpiranje  ponudb  bo  16.  1.

1998 ob 9. uri.
– pod 7. točko:
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa najkasneje do 25. 2. 1998.
– pod 8. točko objave:
Razpisna dokumentacija je na razpolago

do 12. 1. 1998 do 14. ure.
Geodetska uprava RS

Preklic
Ob-5546

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) se preklicuje in razveljavi javni raz-
pis za sanacijo ravne strehe, z izvedbo eno-
kapnih streh, izvedbo ostrešja, požarnih zi-
dov in strešne kritine v velikosti ca. 970 m2

objavljen v Uradnem listu RS, št. 68 z dne
7. 11. 1997, Ob-4747.

Zdravstveni dom M. Sobota

Ob-5545

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 za

izvedbo sanacije strehe
1. Naziv in sedež naročnika: Zdravstve-

ni dom Murska Sobota, Grajska 24, Murska
Sobota, tel. 069/31-525, faks 069/31-529,
kontaktna oseba Jože Felkar, dr. med. spec.,
direktor zavoda.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Vsebina: sanacija ravne strehe, z iz-
vedbo enokapnih streh, izvedba ostrešja,
požarnih zidov in strešne kritine, v veli-
kosti ca. 970 m2 in druga dela v skladu z
razpisno dokumentacijo.

3. Orientacijska vrednost: 18 milijonov
SIT.

Ponudbeni zneski morajo biti izraženi v
slovenskih tolarjih. V cene mora biti vklju-
čen tudi prometni davek.

4. Rok izvedbe del: 30 koledarskih dni
po 8 dnevni uvedbi v posel.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: ponudbena cena, plačilni rok, rok izved-
be pomensko v tem vrstnem redu.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene v tajništvu naročnika najkasneje
do 8. 1. 1998 do 12. ure, na naslov:
Zdravstveni dom Murska Sobota, 9000 Mur-
ska Sobota, Grajska 24. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj – javni razpis” ter s točnim naslo-
vom ponudnika, s številko Uradnega lista
RS, v katerem je bil javni razpis objavljen.
Ponudniki naj ne pripravljajo alternativnih
ali variantnih ponudb.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998
ob 12.30 v sobi direktorja ZD Murska So-
bota v Murski Soboti, Grajska 24. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo pred odpi-
ranjem ponudb predložiti pisna pooblastila
firm, katere zastopajo.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 9. 1. 1998.

9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
zainteresiranim ponudnikom v tajništvu na-
ročnika v Murski Soboti od 19. 12. 1997 do
30. 12. 1997 od 8. do 14. ure. Proti plačilu
10.000 SIT (z virmanom na žiro račun št.
51900-603-32106) lahko zainteresirani po-
nudniki razpisno dokumentacijo tudi prev-
zamejo. Kontaktna oseba za dodatne infor-
macije v zvezi z razpisno dokumentacijo je
Pirling Tomo, dipl. inž., tel. 069/31-931.

10. Opcija ponudbenih zneskov mora bi-
ti do konca izvedbe in obračuna del.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
veljavi javni razpis, kolikor v postopku ana-
liz ugotovi, da so v ponudbah navedeni ne-
resnični ali zavajajoči podatki ter druge ne-
pravilnosti.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Št. 97/639 Ob-5439

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske OE
Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta
10, objavlja na podlagi zakona o javnih na-
ročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila

I. Naročnik je Zavod Osnovno zdravstvo
Gorenjske, OE Zdravstveni dom Škofja Lo-
ka, Stara cesta 10.

II. Predmet razpisa je izvajanje ponudb
za dobavo reševalnega vozila za nujne reše-
valne prevoze.

Reševalno vozilo mora ustrezati nasled-
njim zahtevam:

A) Osnovno vozilo:
1. kombi verzija,
2. višina vozila ne sme presegati

2.400 mm, srednje povišan,
3. primerno zmogljiv bencinski motor,
4. pogon 4×4,
5. ABS zavorni sistem,
6. airbag – za voznika in sopotnika,
7. servo volan,
8. vzmetenje prirejeno za reševalna vo-

zila,
9. signalne naprave, sirene in utripajoče

modre luči,
10. UKV instalacije,
11. garancija proizvajalca vozila za re-

ševalno vozilo.
B) Ambulantni prostor:
1. ustrezna klimatizacija prostora – hla-

jenje oziroma ogrevanje prostora,
2. možnost nastavitve dodatnega ležišča

in sedežev,
3. najmanj 4 sedeži za bolnike,
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4. nosila Ferno tip 50-6/155-3, z ustrez-
nim izvlečnim podvozjem (nosilcem) – 1
kos,

5. zložljivi stol Ferno model 40 – 1 kos,
6. napeljava za kisik – vsaj 2 priključka

(kompatibilni s sistemom Drager) in prostor
za kisikovo jeklenko,

7. električna napeljava in 2 vtičnici za
12 V,

8. omarica za vakuumsko blazino,
9. omarica za sanitetni material,
III. Rok dobave: do aprila 1998.
IV. Ponudniki, ki se bodo udeležili jav-

nega razpisa, morajo k ponudbi priložiti na-
slednje podatke:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja, ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni sta-
rejša od treh mesecev,

– reference,
– garancijski rok,
– zagotavljanje servisa tudi po poteku

garancije in seznam pooblaščenih servisov,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– dobavni rok,
– vzorec ponudbe.
V. Merila za izbiro so:
– izpolnjevanje tehnične zahteve,
– cena fiksnost cene in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski roki in servisiranje,
– reference in drugi pogoji ponudnika.
VI. Investitor po tem razpisu ni zavezan

k izbiri med prispelimi ponudniki.
VII. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od

objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi podat-
ki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov: Zavod Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske – OE Zdravstveni dom Škofja Loka,
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka, z oznako
“Ne odpiraj – Ponudba za nabavo reševal-
nega vozila”. Investitor nepopolnih ponudb
ne bo obravnaval.

VIII. Odpiranje ovojnic s ponudbami in
postopek izbire, bo izvedla komisija inve-
stitorja 8. januarja 1998 ob 12. uri v prosto-
rih Zdravstvenega doma Škofja Loka, Stara
cesta 10.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

IX. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odločitve
komisije investitorja.

Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Škofja Loka

Št. 103/97 Ob-5440

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: Center za socialno delo Maribor, Dvor-
kova 5.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega

materiala za potrebe Centra za socialno
delo Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 1. 1998 do 12. ure
na naslov: Center za socialno delo Maribor,
Dvorakova ulica 5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in število 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 13. 1. 1998
ob 10. uri na naslov: Center za socialno de-
lo Maribor, Dvorakova ulica 5.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za socialno delo Ma-
ribor, kontaktna oseba Dajana Horvat – so-
ba 25/I., tel. 213-751 int. 223.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 1. 1998 do 12. ure.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve

naročila: 11. 2. 1998.
Center za socialno delo

Maribor

Ob-5441

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), določil stano-
vanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91,
19/91, 21/94 in 23/96), 2. člena odloka o
izvajanju gospodarskih javnih služb s pode-
litvijo koncesije (Ur. l. RS, št. 14/97) in 4.
člena odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Radenci (Ur. l. RS, št. 37/96) ob-
javlja Občina Radenci

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje storitev upravljanja
večstanovanjskih hiš, stanovanj in

poslovnih prostorov v lasti oziroma
razpolaganju Občine Radenci

1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so registrirane za opravlja-
nje storitev upravljanja iz 24. člena stano-
vanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 21/94
in 23/96).

2. Izbrani upravnik bo opravljal vse sto-
ritve upravljanja, ki so opredeljene v prilogi
št. 1 pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur.
l. RS, št. 47/95). V okviru storitev je pose-
bej potrebno opozoriti na naloge pri vode-
nju evidence lastništva, predaje in prevze-
ma stanovanj in poslovnih prostorov, ope-
rativna dela glede vzdrževanja stanovanj in
poslovnih prostorov ter storitve v zvezi z
inkasom najemnine, ki zajema izračun me-

sečne najemnine, izstavitev položnice ter v
primeru neplačila postopek izterjave, ki ni-
so zajete v zgoraj navedeni prilogi št. 1.
Upravnik bo moral lastniku mesečno prena-
kazovati plačano najemnino ter pisno poro-
čati o inkasu najemnine, dolžniki in drugem
poslovanju, kar bo podrobneje opredeljeno
z medsebojno pogodbo, najkasneje do 15. v
mesecu za pretekli mesec.

3. Predlog cene za upravljanje večstano-
vanjskih hiš mora biti oblikovan v skladu s
4. členom pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
(Ur. l. RS, št. 47/95). Lastnik oziroma raz-
polagalec stanovanj in poslovnih prostorov
bo izbranemu ponudniku za upravljanje sta-
novanj in poslovnih prostorov, to je za sto-
ritve, ki niso zajete v prilogi št. 1 zgoraj
navedenega pravilnika in bodo podrobneje
urejene s pogodbo, kot je to določeno v
tretjem odstavku 2. točke tega razpisa, nudi
dodatno plačilo, ki lahko znaša največ 5%
od plačane oziroma izterjane najemnine.

4. Interesenti naj v roku 20 dni po objavi
tega razpisa posredujejo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radenci,
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci s pripi-
som “za javni razpis za opravljanje storitev
upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj
in poslovnih prostorov”.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovna usposobljenost,
– reference ponudnika,
– ponudbena cena in način plačila,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
6. Prijave morajo vsebovati:
– natančen naslov in naziv udeleženca

razpisa z navedbo odgovorne osebe,
– kratek opis dejavnosti podjetja s foto-

kopijo registracije iz sodnega registra, šte-
vilo zaposlenih in njihovo strokovno uspo-
sobljenost,

– referenčno poročilo,
– predlog cene, ki mora biti oblikovana

v skladu s 4. členom pravilnika o metodolo-
giji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Ur. l. RS, št. 47/95).

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po roku za oddajo ponudb ob
12. uri v prostorih Občine Radenci.

8. O izbiri upravljalca bo odločila občin-
ska uprava z upravno odločbo najkasneje v
15 dneh po odpiranju ponudb.

9. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-
pisom lahko interesenti dobijo na Občini
Radenci.

Občina Radenci

Ob-5442

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, Ilirska Bistrica, objavlja

javni razpis
za izdelavo strategije razvoja kmetijstva

v Občini Ilirska Bistrica
1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Ba-

zoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
2. Predmet razpisa je izdelava strategije

razvoja kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 2,000.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka izdelave študi-

je je januar 1998, dokončanje pa julij 1998.
5. Merila za izbor najugodnejše ponud-

be so:
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– vsebina in obseg dela,
– metodologija dela,
– kvaliteta ponudbene dokumentacije,
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– garancije za resnost ponudbe in kako-

vost izvedbe del,
– trajanje izvajanja del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Vsebina ponudbe:
– naziv in točen naslov ponudnika,
– odgovornega nosilca razpisne naloge,
– vsebina in obseg naloge,
– ponudbeni predračun,
– seznam referenc za enaka ali podobna

dela,
– vzorec pogodbe,
– plačilne pogoje,
– fiksnost cene,
– rok trajanja,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbe-

ne obveznosti,
– seznam morebitnih partnerjev pri iz-

vedbi.
7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-

cijo, z navedbo predmeta razpisa in oznako
»Ponudba – ne odpiraj!« ter točnim naslo-
vom ponudnika, je potrebno dostaviti v za-
pečateni ovojnici do vključno 20. dne po
objavi tega razpisa do 12. ure na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
10. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bisrica,
Bazoviška cesta 14 (1. nadstropje).

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v desetih dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi z razpisom na Občini Ilir-
ska Bistrica pri Nevenki Tomšič (tel.
067/41-361).

Občina Ilirska Bistrica

Ob-5443

Javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo projekta

idejne prostorske ureditve »Parka
zvončkov« na pokopališču Žale,

Ljubljana
1. Naročnik: Društvo za pomoč prezgo-

daj rojenim otrokom, Zaloška 11 (Porodni-
šnica Ljubljana), Ljubljana.

2. Predmet razpisa: priprava projekta za
idejno prostorsko ureditev Parka zvončkov
na ljubljanskih Žalah. Park obsega prostor
za skupinski žarni pokop, mesto za označi-
tev imen in prostor za obiskovalce.

3. Orientacijska vrednost prostorske ure-
ditve znaša do 1,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe projekta: elaborat je po-
trebno poslati en mesec po objavi v Uradnem
listu RS in ga dostaviti na naslov naročnika.

5. Med poslanimi rešitvami bo komisija,
ki jo imenuje razpisnik natečaja, izbrala,
nagradila in odkupila dva elaborata. Nagra-
da za prvonagrajeno rešitev je 100.000 SIT,
za drugo 50.000 SIT.

6. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 30 dni po zaključku razpisnega roka.

7. Urbanistična dokumentacija in idejna
zasnova je na voljo pri naročniku, kontaktni

osebi sta doc. dr. Vislava Velikonja in dr. Lev
Bergant, tel. 061/14-03-101, faks 14-01-110.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere in ne nagradi nobenega projekta ozi-
roma, da izbere samo del predlagane re-
šitve.

Društvo za pomoč prezgodaj
rojenim otrokom

Ob-5444

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 za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva 18, Celje, kontaktna oseba: asist.
mag. Ivan Eržen, dr. med., Ipavčeva 18,
Celje, tel. 063/37-112, faks 063/33-407,
e-mail Ivan.Erzen@ZZVCE.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) hišni telekomunikacijski sistem v di-

gitalni izvedbi z montažo in izdelavo iz-
vedbenega projekta.

3. Orientacijska vrednost naročila
a) 5,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena glede na tehnične karakteristike,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Stroški razpisne dokumentacije zna-

šajo 3.000 SIT in se plačajo na ŽR ZZV
50700-603-31733.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 1. 1998 do 15. ure,
na naslov Zavod za zdravstveno vrstvo Ce-
lje, prevzemnik Irena Ivačič Štraus, Ipavče-
va 18, Celje, tel. 063/37-112, faks
063/33-407.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 1. 1998
ob 10. uri na Zavodu za zdravstveno var-
stvo Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi Ire-
na Ivačič Štraus.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite pri Ireni Ivačič Štraus.

Ob-5445

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:
Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavče-
va 18, Celje, kontaktna oseba: mag. Andrej
Planinšek, dipl. inž. ch., Ipavčeva 18, Celje,
tel. 063/37-112, faks 063/33-407, e-mail An-
drej.Planinsek@ZZVCE.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) aparat za mikrovalovni razklop

vzorcev za analizo kovin in določevanje
suhe snovi,

b) aparat za pomivanje laboratorijske
steklovine.

3. Orientacijska vrednost naročila:
a) 3,500.000 SIT,
b) 2,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena glede na tehnične karakteristike,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Stroški razpisne dokumentacije zna-

šajo 3.000 SIT in se plačajo na ŽR ZZV
50700-603-31733.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 1. 1998 do 15. ure, na
naslov Zavod za zdravstveno vrstvo Celje,
prevzemnik Irena Ivačič Štraus, Ipavčeva 18,
Celje, tel. 063/37-112, faks 063/33-407.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 1. 1998
ob 12. uri na Zavodu za zdravstveno var-
stvo Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi Ire-
na Ivačič Štraus.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite pri Ireni Ivačič Štraus.

Ob-5446

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 za zdravstveno varstvo Celje,
Ipavčeva 18, Celje, kontaktna oseba: asist.
mag. Ivan Eržen, dr. med., Ipavčeva 18,
Celje, tel. 063/37-112, faks 063/33-407,
e-mail Ivan.Erzen@ZZVCE.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) 2 dostavni vozili, najmanj 40 KW,

najmanj  1300 ccm,  nosilnost  najmanj
500 kg.

3. Orientacijska vrednost naročila
a) 3,600.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 1 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane:

– cena glede na tehnične karakteristike,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Stroški razpisne dokumentacije zna-

šajo 3.000 SIT in se plačajo na ŽR ZZV
50700-603-31733.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 1. 1998 do 15. ure, na
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naslov Zavod za zdravstveno vrstvo Celje,
prevzemnik Irena Ivačič Štraus, Ipavčeva 18,
Celje, tel. 063/37-112, faks 063/33-407.

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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 1. 1998
ob 8. uri na Zavodu za zdravstveno varstvo
Celje, Ipavčeva 18, odpiranje vodi Irena Iva-
čič Štraus.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije dobite pri Ireni Ivačič Štraus.

Zavod za zdravstveno varstvo Celje

Št. 462-5/97-2519 Ob-5447

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

javni razpis
za izbiro izvajalca del izgradnje ceste v
stanovanjski soseski na Razlagovi ulici v

Ljutomeru
1. Investitor: Občina Ljutomer, Vrazova

1, Ljutomer.
2. Predmet javnega naročila: gradbena

dela – izgradnja ceste v stanovanjski sose-
ski na Razlagovi ulici v Ljutomeru.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
12,000.000 SIT.

4. Rok za začetek del je januar 1998,
dela morajo biti končana v roku 60 dni.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: ponudbena cena, rok izvedbe del, plačil-
ni pogoji, reference ponudnika, upoštevanje
razpisnih pogojev, morebitne ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudbe je do 8. 1.
1998 do 12. ure v zapečateni kuverti z oz-
nako “Ponudba – Ne odpiraj – cesta Razla-
gova” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Ljuto-
mer, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer.

7. Odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
13. uri v prostorih sejne sobe Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1 – III. nadstropje, ki ga bo
vodil predsednik komisije za vodenje po-
stopka oddaje javnega naročila.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od javnega odpiranja ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1, tel. 069/81-712, faks
069/81-610, pri Lilijani Koser, soba št. 216.

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 5.000 SIT na ŽR
Občine Ljutomer, št. 51930-630-76197, kar
ponudnik dokaže s potrdilom o plačilu.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

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

Občina Ljutomer

Ob-5448

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: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begu-
nje 55, Begunje na Gorenjskem.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obvezilni in ostali sa-

nitetni material ter medicinski potrošni
material:

a) obvezilni in ostali sanitetni material –
1,283.400 SIT,

b) medicinski potrošni material –
3,594.600 SIT.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,878.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 20. 1.
1998, zaključek 20. 1. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 1. 1998 do 13. ure,
na naslov: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem, prev-
zemnik: kadrovska služba bolnišnice.

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 13. 1. 1998
ob 11. uri, v sejni sobi v I. nadstropju Psi-
hiatrične bolnišnice Begunje, Begunje 55,
Begunje na Gorenjskem, odpiranje vodi
Tancar Mojca, pravnica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, kontaktna oseba kadrovski referent,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51540-603-31525.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo pri Bajt Saši, Psihiatrična bolnišnica
Begunje, vsak delovnik med 10. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 20. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 1. 1998.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-5449

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Škofja Loka, Studenec 5, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika brez omejitev za izvedbo nad-
gradnje gasilske avtocisterne GVC 24/50.

Karakteristike vozila:
– podvozje STYER, tip 13 S 23/L34/4×4,

skupna teža maskimalno 13,5 t, medosna
razdalja 3.350 mm. Vozilo ima pogon na
vsa štiri kolesa, vozilo ima vgrajen EURO 2
motor in odgon ustrezen za črpalko Rosen-
bauer NH20.

3. Zahteve za nadgradnjo:
– vozilo za prevoz vode in ljudi po tipi-

zaciji GZS-GVC 24/50 oziroma po DIN
standardih 14530 za TLF 24/50 z dodatnimi
zahtevami,

– cisterna za prevoz vode iz nerjaveče
pločevine z merilcem nivoja, električnim
grelcem,

– osnovna nadgradnja stabilna jeklena
konstrukcija, konstruirana proti zvijanju in
pritrjena na šasijo,

– sprednji boks levo in desno zaprt z Al
roletami, pod njimi so preklopna vrata, ki
istočasno služijo za stopnico. V notranjosti
je izdelana izvlačljiva stena preko celotne
širine vozila, katera se izvleče levo in de-
sno. Na njej so pritrdišča za orodje in opre-
mo. Na levi strani je en predalnik, pod njim
pa izvlačljiva stena. Za izvlačljivo steno so
na desni strani izdelani trije predalniki za
opremo, v spodnjem delu pa sani za elektro
agregat,

– zadnji boks s stranskimi roletami z zad-
nje strani so montirana dvižna vrata. V sre-
dini zadnjega boksa je montirana črpalka
NH 20 Rosenbauer (dostavi naročnik), nad
njo pa izvlačljivi predalnik,

– levi boks: zgoraj je montiran navijak z
visokotlačno cevjo (13 m v dolžini 100 m,
komplet z ročnikom in nastavkom za penilo.
Pod njimi je predalnik za 8B tlačnih cevi, na
dnu boksa pa je prostor za cevni material,

– desni boks: zgoraj je montiran navijak
z visokotlačno cevjo (25 m, 50 m in NE-
PIRO Ročnikom. Pritrdišče za ročnik je na
bočni steni boksa. Pod navijakom je pri-
pravljen prostor za 5 C tlačnih cevi in 4
kom Ø 25 visokotlačne cevi. Pod polico je
speljan VT priključek Ø 38 in priključek za
priklop na penilo. Na dnu boksa so izvede-
na pritrdišča za 24 lit. kanistre za penilo. Na
prečki pod boksom je montirana vlečna klju-
ka, pod prečko pa je montirano rezervno
kolo in naletni branik,

– dostop na streho je možen po preklopni
lestvi. Na robu strehe je izvedena ograja iz
RF cevi Ø 28. Na strehi je pritrdišče za 4-del-
no stikalno lestev, zaboj za orodje in ročni
dvižni steber z žarometi 2×500 W (100 W),

– elektrifikacija vozila je standardna. Na
strehi kabine se izdela integralni sistem z
modrimi rotacijskimi lučmi, zvočni sistem
pa je montiran pod masko vozila. Na zad-
njem delu nadgradnje sta na skrajni gornji
točki levo in desno vgrajeni opozorilni sve-
tilki, ki sta integrirani v nadgradnjo. Pod
spodnji branik sta montirani meglenki. Na
sprednji strani vozila so montirane še mo-
dre bliskavice. Na zadnji strani se montira
rumeni opozorilni sistem.

Iz kabine do prostora pri črpalki je spe-
ljan kabel za ločeno komandno mesto radij-
ske postaje.

Kabina in nadgradnja so barvani z RAL
3.000 v kombinaciji z belimi blatniki in bra-
niki.

4. Naročnik dobavi: podvozje, črpalko
NH 20, električni agregat, radijsko postajo,
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dihalne aparate in ostalo opremo po tipiza-
ciji GZS za GVC 24/50.

5. Rok izvedbe: 3 mesece od dostave vo-
zila s strani naročnika.

6. Rok za oddajo ponudbe: 15 dni od ob-
jave v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. Merila za najugodnejšega ponudnika:
kvaliteta, reference, ustrezni atesti, cena.
Upoštevana bo kompletnost ponudbe in pla-
čilni pogoji.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dinamiko realizacije del: način obra-

čunavanja in dinamiko plačil,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi,
– garancija.
9. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah po pošti na naslov: Prosto-
voljno gasilsko društvo Škofja Loka, Stude-
nec 5, 4220 Škofja Loka, z oznako “Ne
odpiraj – Ponudbe za GVC 24/50”. Rok za
dostavo ponudb je šestnajsti dan po objavi v
Uradnem listu RS.

10. O izbiri bo odločal UO društva. Po-
nudbeniki bodo o izboru obveščeni v 15
dneh od odpiranja ponudb.

PGD Škofja Loka
upravni odbor

Št. 025-3/1997-2 Ob-5451

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: GURS – Območna geodetska uprava Ce-
lje, kont. oseba Damjan Kvas, Ul. XIV divi-
zije 12, Celje, tel. 441-155, faks 442-249,
soba št. 28.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih

prostorov Območne geodetske uprave in
izpostave Celje v izmeri 711 m2

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,800.000 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: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 1. 1998 do
12. ure, na naslov: Ul. XIV. divizije 12,
Celje, GURS – Območna geodetska uprava
Celje, prevzemnik Vera Blatnik, Ul. XIV.
divizije 12, Celje, tel. 441-155, faks
442-249, soba št. 27.

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
10. uri, na naslovu: Območna geodetska
uprava Celje, Ul. XIV. divizije 12.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Območna geodetska uprava
Celje, kont. oseba Damjan Kvas, Ulica XIV.
divizije 12, Celje, tel. 441-155, faks
442-249, soba št. 28.

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: 9. 1. 1998.
Območna geodetska uprava Celje

Št. 134/97 Ob-5476

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kont. oseba Kmet Miha, Trubar-
jeva 2, Ljubljana, tel. 061/1323-245, faks
061/323-955 soba št. 108a.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih

prostorov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Rok začetka in doknčanja del: začetek

1. 2. 1998 in/ali zaključek 31. 1. 1999.
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 v vi-
šini 5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 1. 1998 do 11. ure,
na naslov: Inštitut za varovanje zdravja Re-
publike Slovenije, prevzemnica Radelj Ro-
zenka, 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
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 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 26. 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. 108a,
e-mail Mojca.Furlan ivz.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 12. 1997 do 15. ure 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 brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 1. 1998.
Inštitut za varovanje zdravja Slovenije

Št. 408/97 Ob-5477

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: Narodni muzej Slovenije, kont. oseba
Miro Vute, Prešernova 20, Ljubljana, tel.
1264-098, faks 221-882.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: fizično varovanje

razstavnih prostorov Narodnega muzeja
Slovenije.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 1. 1998 do 11. ure, na
naslov: Narodni muzej Slovenije, Prešernova
20, Ljubljana, tel. 1264-098, faks 221-882.

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 6. 1. 1998 ob
12. uri, na naslovu: Narodni muzej Sloveni-
je, Prešernova 20, Ljubljana, tel. 1264-098 ,
faks 221-882, čitalnica.

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: Narodni muzej Slovenije,
kont. oseba Miro Vute, Prešernova 20, Ljub-
ljana, tel. 1264-098, faks 221-882.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 12. 1997.

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

Ponudba mora veljati do: 15. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 1. 1998.
Narodni muzej Slovenije

Ob-5478

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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-546, faks 063/743-446, soba št. 49.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja kanaliza-
cijskega kolektorja RZ-6 Šentjur.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek januar in
zaključek februar 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 8. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov Občina Šentjur, prevzemnik taj-
ništvo urada župana, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 063/743.-118, faks
063/743-446, soba št. 42.

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
13. uri, na naslovu: Občina Šentjur, odpira-
nje vodi komisija za odpiranje ponudb,
Mestni trg 10, Šentjur, tel. 063/743-215,
faks 063/743-446, soba št. 48/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Šentjur, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
063/743-215, faks 063/743-446, soba št. 46.

Način plačila: 5.000 SIT z virmanom na
račun: 50770-601-21714.

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

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

ročila: 6. 2. 1998.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-5479

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ormož, kont. oseba Pavla Iva-
nuša, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041,
faks 062/701-721, soba št. 9.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) dobava pisarniškega materiala,
b) dobava potrošnega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
ad 2a) 3,200.000 SIT,
ad 2b) 1,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 25. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 1. 1998 do 9. ure,
na naslov: Občina Ormož, prevzemnik Ga-
briela Klemenčič, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba št. 14.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Občina Ormož, odpira-
nje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6, Ormož,
tel. 062/701-041, faks 062/701-721, soba št.
15.

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: Občina Ormož, kont. oseba
Marinka Vajda, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba št. 5.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 1. 1998.

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 dodelitve na-

ročila: 23. 1. 1998.
Občina Ormož

Ob-5480

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, d.d.,
Hrastnik, kont. oseba Ernest Gričar, inž.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361,
faks 0601/44-000, soba št. 27.

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

materiala za vzdrževanje objektov komu-
nalne infrastrukture.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Komunalno-stanovanjsko podjet-
je, d.d. Hrastnik, prevzemnik tajništvo –
Zorka Majes, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrast-
nik, tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000, so-
ba št. 28.

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
13. uri, na naslovu: Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d. Hrastnik, odpiranje vodi

strokovna komisija, Cesta 3. julija 7, Hrast-
nik, tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000, so-
ba št. 28.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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, d.d. Hrastnik, kont. oseba Zorka
Majes, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000, soba št. 28.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 1. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: gotovinski na blagajni
družbe ali negotovinski, z nakazilom na ŽR
št. 52710-601-10927 z navedbo predmeta
naročila.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 2. 1998.

Ob-5481

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, d.d.,
Hrastnik, kont. oseba Ernest Gričar, inž.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361,
faks 0601/44-000.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strojno zemelj-

sko-gradbena dela na deponiji Unično in
za potrebe DE Vodovod – kanalizacija
ter DE gradbena dejavnost.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 1. 1998 do 11. ure,
na naslov: Komunalno-stanovanjsko podjet-
je, d.d. Hrastnik, prevzemnik tajništvo –
Zorka Majes, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrast-
nik, tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000, so-
ba št. 28.

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
12. uri, na naslovu: Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d. Hrastnik, odpiranje vodi
strokovna komisija, Cesta 3. julija 7, Hrast-
nik, tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000, so-
ba št. 28.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 1. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d. Hrastnik, kont. oseba Zorka
Majes, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000, soba št. 28.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 1. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: gotovinski na blagajni
družbe ali negotovinski, z nakazilom na ŽR
št. 52710-601-10927 z navedbo predmeta
naročila.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 2. 1998.

Ob-5482

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, d.d.,
Hrastnik, kont. oseba Ernest Gričar, inž.,
Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361,
faks 0601/44-000, soba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  ročna  zemelj-
ska-gradbena dela za potrebe DE Vodo-
vod – kanalizacija in DE Gradbena de-
javnost.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: Komunalno-stanovanjsko podjet-
je, d.d. Hrastnik, prevzemnik tajništvo –
Zorka Majes, Cesta 3. julija 7, 1430 Hrast-
nik, tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000, so-
ba št. 28.

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
11. uri, na naslovu: Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d. Hrastnik, odpiranje vodi
strokovna komisija, Cesta 3. julija 7, Hrast-
nik, tel. 0601/43-361, faks 0601/44-000, so-
ba št. 28.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d. Hrastnik, kont. oseba Zorka
Majes, Cesta 3. julija 7, Hrastnik, tel.
0601/43-361, faks 0601/44-000, soba št. 28.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 1. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: gotovinski na blagajni
družbe ali negotovinski, z nakazilom na ŽR

št. 52710-601-10927 z navedbo predmeta
naročila.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 2. 1998.
Komunalno-stanovanjsko

podjetje, d.d., Hrastnik

Št. 5508/97 Ob-5489

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, oddelek za stavbna zemljišča, Tomšiče-
va 6, Ljubljana objavlja skladno z zakonom
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
»Nastavitev evidence nezazidanih

stavbnih zemljišč (NSZ) na območju
Mestne občine Ljubljana«

1. Naročnik je Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila je »Nastavi-
tev evidence nezazidanih stavbnih zemljišč
(NSZ) na območju Mestne občine Ljublja-
na« za potrebe gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči na območju Mestne občine Ljub-
ljana po določilih zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97).

3. Orientacijska vrednost javnega naro-
čila je ocenjena na 45,000.000 SIT.

4. Roki: začetek del je po sklenitvi po-
godbe, rok dokončanja je zaželen čim krajši
in največ šest mesecev po sklenitvi pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

5.1. Ponudbena cena in rok izdelave, to je
ugodna ponudbena cena, ki vključuje promet-
ni davek in čim krajši rok dokončanja del.

5.2. Reference na dosedaj opravljenih
podobnih delih, ter boljša kadrovska struk-
tura zaposlenih (večje število VSS).

5.3. Opremljenost izvajalca; prednost
ima izvajalec s kvalitetnejšo opremo (npr.
AVTOCAD 12 ali več in ARCINFO oziro-
ma ARCCAD ali AUTOCAD MAP, UNIX
delovna postaja, PC 486).

5.4. Naročnik ni obvezen sprejeti ponud-
be, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto
presoja najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prvega odstavka.

6. Rok za predložitev ponudbe je 21. jan-
uar 1998, do 9. ure, na naslov naročnika
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva
6/III, Ljubljana – tajništvo, z oznako »Ne
odpiraj – javni razpis – evidenca NSZ«.

7. Javno odpiranje ponudb bo istega dne,
to je 21. januarja 1998, ob 9. uri, na naslovu
naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, oddelek za stavbna zemljišča, Tom-
šičeva 6/III, Ljubljana – velika sejna soba.

8. Rok v katerem bodo ponudniki pisno
obveščeni o izidu javnega razpisa je najpoz-
neje petnajst dni od dneva javnega odpira-
nja ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo lahko zainte-
resirani ponudniki dvignejo v času uradnih
ur v tajništvu naročnika na naslovu Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, oddelek za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6/III, Ljublja-
na, v času javnega razpisa, to je od dneva
objave v Uradnem listu RS dalje, pri Švajger
Veri, proti predložitvi kopije dokazila o pla-
čilu stroškov razmnoževanja razpisne doku-

mentacije na naročnikov žiro račun št.
50100-654-40024 SSZ, in sicer 5.000 SIT po
izvodu. Ponudniki navedejo pri plačilu teh
stroškov »razpisna dokumentacija NSZ«.

Mestna občina Ljubljana

Št. 8/1-1/462-1-5/97 Ob-5492

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo krajevnega kabelskega omrežja Vr-
tojba.

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

4. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 1. 2. 1998,

predvideni rok končanja del je 30. 3. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

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

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

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

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

rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije
p.o. PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali ne-
posredno oddane v Službi za investicije No-
va Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4,
najkasneje do 15. ure 19. januarja 1998.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za izvedbo del KKO “Vr-
tojba”.

7. Odpiranje ponudb bo 21. 1. 1998 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

8. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 26. 1.
1998.

9. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavlić ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Te-
lekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, tel. 065-1210, do 9. 1. 1997.

Št. 8/1-1/462-1-5/97 Ob-5493

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo krajevnega kabelskega omrežja Lo-
kavec pri Ajdovščini.
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3. Vrednost del: orientacijska vrednost
del znaša: 9,000.000 SIT.

4. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 1. 2. 1998,

predvideni rok končanja del je 20. 3. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– rok izdelave,
– reference izvajalca,
– druga merila ki so opredeljena v razpi-

snih pogojih investitorja.
Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

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

projektno dokumentacijo.
6. Rok  za  oddajo  ponudb:  ponudbe

morajo  prispeti  na  naslov:  Telekom
Slovenije p.o. PE Nova Gorica, Kidričeva
17, ali neposredno oddane v Službi za in-
vesticije Nova Gorica, Ulica Tolminskih
puntarjev 4, najkasneje do 15. ure
19. januarja 1998.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za izvedbo del KKO
“Lokavec”.

7. Odpiranje ponudb bo 21. 1. 1998 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

8. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 26. 1.
1998.

9. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavliću ali Alojzu Bolčina, v
službi za investicije, v poslovnih prostorih
Telekoma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v
Novi Gorici, tel. 065-1210, do 9. 1. 1997.

Št. 8/1-1/462-1-5/97 Ob-5494

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

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

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo krajevnega kabelskega omrežja Pr-
vačina.

3. Vrednost del: orientacijska vrednost
del znaša: 9,000.000 SIT.

4. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 1. 2. 1998,

predvideni rok končanja del je 20. 3. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– rok izdelave,
– reference izvajalca,
– druga merila ki so opredeljena v razpi-

snih pogojih investitorja.
Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

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

projektno dokumentacijo.

6. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije
p.o. PE Nova Gorica, Kidričeva 17, ali ne-
posredno oddane v Službi za investicije No-
va Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4,
najkasneje do 15. ure 19. januarja 1998.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za izvedbo del KKO
“Prvačina”.

7. Odpiranje ponudb bo 21. 1. 1998 v
sejni sobi Telekoma, v II. nadstropju Tol-
minskih puntarjev 4, v Novi Gorici, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

8. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 26. 1.
1998.

9. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in raz-

pisne pogoje lahko ponudniki dvignejo pri
Mariju Pavliću ali Alojzu Bolčina, v službi za
investicije, v poslovnih prostorih Telekoma,
Ulica Tolminskih puntarjev 4, v Novi Gorici,
telefonska številka: 065-1210, do 9. 1. 1997.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Nova Gorica

Št. 072-055/97 Ob-5495

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec,
kontaktna oseba: Špela Pruš, jur., tel.
0602/41-114, int. 111, faks 0602/43-261.

2. Predmet javnega naročila je: pogod-
beni dnevni prevoz osnovnošolskih učen-
cev v Mestni občini Slovenj Gradec.

Prevozi se opravljajo na naslednjih rela-
cijah:

Relacija Šola/relacija Št. učencev

Prva osnovna šola
A.1 Repas–šola Sele–Repas 6
A.2 Pežel–šola Sele–Pežel 7
A.3 Grajska vas–šola Sele–Grajska

vas 8
Druga osnovna šola

B.1 Jesenk–Pameče–Jesenk 14
B.2 Lovska koča–Pameče–Lovska

koča 10
B.3 Kremžarjev vrh–Sl. Gradec–

Kremžarjev vrh 5
Osnovna šola Šmartno

C.1 Pohorje–(Vrhnjakov vrh)–
OŠ Šmartno–Pohorje 12
Osnovna šola Podgorje

D.1 Strgar–Podgorje–Strgar 2
D.2 Sv. Helena–šola Šmiklavž

–Sv. Helena 12
D.3 Pogorevčnik–šola Šmiklavž–

Pogorevčnik 9
D.4 Petelanšek–šola Šmiklavž–

Petelanšek 3
D.5 Steblovnik–šola Razbor

Steblovnik 8
D.6 Rdečnik–šola Razbor–Rdečnik 5
D.7 Sp. Kotnik–šola Razbor–

Sp. Kotnik 2
E.1 Individualni prevozi invalidov

–na različnih relacijah 5

Pogodbe se bodo sklepale za obdobje
treh let, zato si naročnik pridržuje pravico
do sprememb relacij in števila otrok v posa-
meznem šolskem letu.

3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov za leto 1998 znaša skupno 9,500.000
SIT.

Predvideni čas objave razpisa: 19. 12.
1997.

4. Prevozi se opravljajo vse šolske dni
po šolskem koledarju, ki ga določijo šole.
Šole določijo tudi seznam otrok in vstopna
postajališča na posameznih relacijah ter čas
prihoda otrok v šolo oziroma čas odhoda iz
postajališča.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izvajanju tovrstnih pre-
vozov,

– kvaliteta vozila, s katerim se bo oprav-
ljal prevoz,

– cena,
– plačilni pogoji.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo

predložene naročniku v 20 dneh od objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS do 12. ure,
na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šol-
ska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom “Ponudba - Ne odpiraj“ in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

7. Javno odpiranje ponudb bo prvi delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
9. uri na naslovu Mestna občina Slovenj Gra-
dec, Šolska ulica 5, v sejni sobi. Odpiranje
vodi Aleksandra Stermec Perovec dipl. jur.

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 10 dni po odpiranju po-
nudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo.

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu naročni-
ka vsak delovni dan od 8. do 10. ure v
vložišču, pri Tanji Meh.

10. Ostalo: ponudniki se lahko prijavijo
za posamezne relacije.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-5498

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24–26, Ljublja-
na, tel. 061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli:

kruh, pekovsko pecivo, slaščice.
Vrsta in količina blaga je razvidna iz

razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: vojašnice v Republiki

Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

150,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane pri ocenjevanju ponudb: 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 19. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, prev-
zemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
MORS BO 51/97 – Kruh”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 1. 1998 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki
so sodelovali na JR MORS BO 21/97 (raz-
veljavljen javni razpis), lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 47/97) na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-55,
061/171-25-59, faks 061/131-03-37.

Ponudba mora veljati do: 4. 4. 1998.

Ob-5499

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24–26, Ljublja-
na, tel. 061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava in dostava

hrane po naslednjih lokacijah naročnika:
Mokronog, Ugar, Talčji vrh, Kolomban,
Velike Bloke, Šentviška gora, Rijavci, Tol-
min, Ptuj, Dravograd.

Vrsta in količina blaga je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

Kraj izpolnitve: vojašnice v Republiki
Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
300,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, prev-
zemnik: sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
MORS BO 53/97 – Kuhana hrana”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 1. 1998 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki
so sodelovali na JR MORS BO 21/97 (raz-
veljavljen javni razpis), lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 53/97) na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-55,
061/171-25-59, faks 061/131-03-37.

Ponudba mora veljati do: 4. 4. 1998.

Ob-5500

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24–26, Ljublja-
na, tel. 061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli:

mlinski izdelki, testenine, zmrznjeni iz-
delki iz testa.

Vrsta in količina blaga je razvidna iz
razpisne dokumentacije.

Kraj izpolnitve: vojašnice v Republiki
Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.

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

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, prev-
zemnik: sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
MORS BO 48/97 – testenine”.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 150.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 1. 1998 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki
so sodelovali na JR MORS BO 21/97 (raz-
veljavljen javni razpis), lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 48/97) na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-55,
061/171-25-59, faks 061/131-03-37.

Ponudba mora veljati do: 4. 4. 1998.

Ob-5501

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24–26, Ljublja-
na, tel. 061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

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

omejitev za izvedbo špeditersko izvozno-
uvoznih storitev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 5. 1. 1998, zaključek 4. 1. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za obrambo RS, prev-
zemnik: sprejemna pisarna – vložišče, Kar-
deljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 1. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba št. 150.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 1. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. javnega razpisa MORS BO
58/97) na račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Marjana Drobež in Borut Bassin, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-90-35, soba št. 467.

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: 28. 2. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-5502

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: Vrtec Velenje, kont. oseba Iva Završnik,
Kraigherjeva 1, Velenje, tel. 063/865-571,
faks 063/865-569, soba št. 1.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

46,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 11 mesecev, začetek 1. 2.
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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 1. 1998 do 14. ure,
na naslov: Vrtec Velenje, prevzemnica Iva
Završnik, Kraigherjeva 1, 3320 Velenje, tel.
865-571, faks 865-569, soba št. 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 20. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Vrtec Velenje, odpi-
ranje vodi Kastelic Janja, pravnica, Kraig-
herjeva 1, Velenje, tel. 865-571, faks
865-569, soba št. 2.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Vrtec Velenje, kont. oseba

Iva Završnik, Kraigherjeva 1, Velenje, tel.
865-571, faks 865-569, soba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 1. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: gotovina.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu (samo pismene): Vrtec Velenje, kont.
oseba Jana Blekač, Kraigherjeva 1, Vele-
nje, soba št. 3.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 18. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 31. 1. 1998.

Ob-5503

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: Vrtec Velenje, kont. oseba Iva Završnik,
Kraigherjeva 1, Velenje, tel. 063/865-571,
faks 063/865-569, soba št. 1.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pralna in čistilna

sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 11 mesecev, začetek 1. 2.
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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 1. 1998 do 14. ure,
na naslov: Vrtec Velenje, prevzemnica Iva
Završnik, Kraigherjeva 1, 3320 Velenje, tel.
865-571, faks 865-569, soba št. 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 20. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Vrtec Velenje, odpi-
ranje vodi Kastelic Janja, pravnica, Kraig-
herjeva 1, Velenje, tel. 865-571, faks
865-569, soba št. 2.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Vrtec Velenje, kont. oseba
Iva Završnik, Kraigherjeva 1, Velenje, tel.
865-571, faks 865-569, soba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 1. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: gotovina.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu (samo pismene): Vrtec Velenje, kont.
oseba Jana Blekač, Kraigherjeva 1, Vele-
nje, soba št. 3.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 18. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 31. 1. 1998.
Vrtec Velenje

Ob-5504

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: Vrtec Šoštanj, kont. oseba Ivica Cavnik,
Koroška 13, Šoštanj, tel. 063/881-015, faks
063/882-263, soba št. 1.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 11 mesecev; začetek 1. 2.
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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 8. 1. 1998 do
12. ure, na naslov: Vrtec Šoštanj, prevzem-
nica Ivica Cavnik, Koroška 13, 3325 Šo-
štanj, tel. 063/881-015, faks 063/882-263,
soba št. 1.

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. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Vrtec Šoštanj, odpi-
ranje vodi Pirečnik Ana, pravnica, Koroška
13, Šoštanj, tel. 881-015, faks 063/882-263,
soba št. 1.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 1. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  razpi-
sno  dokumentacijo:  Vrtec  Šoštanj,  kont.
oseba  Ivica  Cavnik,  Koroška  13,  Šo-
štanj, tel. 063/881-015, faks 063/882-263,
soba št. 1.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 12. 1998 za 3.000 SIT.

Način plačila: gotovina.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu (samo pismeno): Vrtec Šoštanj, kont.
oseba Ana Pirečnik, Koroška 13, Šoštanj.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 8. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 27. 1. 1998.
Vrtec Šoštanj
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Ob-5505

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Sevnica, kont. oseba Darja Lekše,
Glavni trg 19a, Sevnica, tel. 0608/41-221,
faks 0608/41-444, soba št. 208.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: javni razpis za izbiro

izvajalca brez omejitev za izvajanje na-
log sklada dela.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 50,000.000
SIT, 19. 12. 1997.

4. Dobavni rok: 18 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 1. 1998 do 11. ure,
na naslov: Občina Sevnica, prevzemnica
Darja Lekše, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
tel. 0608/41-221, faks 0608/41-444, soba št.
208.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Sevnica, od-
piranje vodi Darja Lekše, Glavni trg 19a,
Sevnica, tel. 0608/41-221, faks
0608/41-444, soba št. 008.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni 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: Občina Sevnica, kont. oseba Dar-
ja Lekše, Glavni trg 19a, Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444, soba št. 208.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 1. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Sevnica, kont. oseba Darja Lek-
še, Glavni trg 19a, Sevnica, tel. 0608/41-221,
faks 0608/41-444, soba št. 208.

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: 30. 1. 1998.
Občina Sevnica

Št. 04-03-10098/2-97 Ob-5506

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Carinska uprava RS, kont. oseba Irena Bera,
Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-92, faks 061/140-21-55, soba št. 720
e-mail: Irena.Bera@curs.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava (pletenje)

2.000 puloverjev za potrebe carinske služ-
be.

Dobava puloverjev se bo vršila v cari-
narnice po Sloveniji: Celje, Dravograd, Je-
senice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,900.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 2. 1998 in/ali zaključek 20. 4. 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 19. 1. 1998 do 9. ure,
na naslov: Carinska uprava RS, prevzemnik
Erika Anderlič in Račič Karmen, Šmartin-
ska 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.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba,
11. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Carinska uprava RS, kont. osebi
Irena Bera in Barbara Gašperlin, Šmartinska
130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int. 21-92,
22-77, faks 061/140-21-55, soba št. 720, 719,
e-mail: Irena.Bera@curs.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 1. 1998.

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: 19. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 2. 1998.

Št. 04-03-9297/2-97 Ob-5507

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Carinska uprava RS, kont. oseba Irena Bera,
Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-92, faks 061/140-21-55, soba št. 720,
e-mail: Irena.Bera@curs.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava 1.500 kg ca-

rinske žice in 2,000.000 kosov carinskih
zalivk.

Dobava se bo izvršila na sedež Carinske
uprave RS, Šmartinska 130, Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 2. 1998 in/ali zaključek 20. 3. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 1. 1998 do 9. ure,
na naslov: Carinska uprava RS, prevzemni-
ci Erika Anderlič in Račič Karmen, Šmar-
tinska 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 Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Carinska uprava RS,
odpiranje vodi Mojca Ramšak Pešec, Šmar-
tinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44,
int. 21-27, faks 061/140-21-55, sejna soba,
11. nadstropje.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Carinska uprava RS, kont. osebi
Irena Bera in Barbara Gašperlin, Šmartinska
130, Ljubljana, tel. 061/140-10-44, int. 21-92,
22-77, faks 061/140-21-55, soba št. 720, 719,
e-mail: Irena.Bera@curs.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 1. 1998.

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: 20. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 2. 1998.
Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-5508

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: Splošna bolnišnica, kont. oseba Niko
Stani, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-410, faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

16,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 21. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica, prevzemnik
komercialni korespondent, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/503-411,
faks 0602/42-393.

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 21. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica,
odpiranje vodi Suzana Dolar, dipl. ek., Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-409, faks 0602/42-393, otroški
oddelek – pritličje, knjižnica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica, kont.
oseba Niko Stani – nabava, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec, tel. 0602/503-410, faks
0602/42-393.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 1. 1998 za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51840-603-34212.

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: 20. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 2. 1998.

Ob-5509

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: Splošna bolnišnica, kont. oseba Ida Čo-
derl, dipl. inž., Gosposvetska 1, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/503-429, faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

85,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica, prevzemnik
komercialni korespondent, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/503-411,
faks 0602/42-393.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica,
odpiranje vodi Suzana Dolar, dipl. ek.,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-409, faks 0602/42-393, otroški
oddelek – pritličje, knjižnica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica, kont.
oseba Niko Stani – nabava, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec, tel. 0602/503-410, faks
0602/42-393.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 1. 1998 za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51840-603-34212.

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: 20. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 6. 3. 1998.

Ob-5510

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: Splošna bolnišnica, kont. oseba glavna
medicinska sestra Jana Spanžel, vms, Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-406, faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pralna in čistilna

sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica, prevzemnik
komercialni korespondent, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/503-411,
faks 0602/42-393.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica,
odpiranje vodi Suzana Dolar, dipl. ek., Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-409, faks 0602/42-393, otroški
oddelek – pritličje, knjižnica.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica, kont.
oseba Niko Stani – nabava, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec, tel. 0602/503-410, faks
0602/42-393.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 1. 1998 za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51840-603-34212.

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: 20. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 2. 1998.

Ob-5511

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: Splošna bolnišnica, kont. oseba Danilo
Kekec, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-434, faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični material za

popravila in vzdrževanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

5,700.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 28. 2. 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica, prevzemnik
komercialni korespondent, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec, tel. 0602/503-411,
faks 0602/42-393.

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 23. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica,
odpiranje vodi Suzana Dolar, dipl. ek., Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-409, faks 0602/42-393, otroški
oddelek, pritličje – knjižnica.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica, kont.
oseba Niko Stani – nabava, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec, tel. 0602/503-410, faks
0602/42-393.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 1. 1998 za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51840-603-34212.

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: 20. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 2. 1998.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Ob-5514

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in
pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih sestankov (Ur. l.
RS, št. 66/96) Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo Republike Slovenije, Slovenska 50,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje izdaje zbornikov

znanstvenih sestankov
1. Predmet razpisa je sofinanciranje

zbornikov, ki nastanejo kot zbirka prispev-
kov na znanstvenem srečanju.

2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 9 milijonov SIT.

3. Zbornik z znanstvenega sestanka mo-
ra iziti v letu 1998.

4. Na javni razpis za sofinanciranje izda-
je zbornikov se lahko prijavijo pravne osebe.

5. Prijava na razpis mora vsebovati iz-
polnjen prijavni obrazec in priloge:

a) dokončan rokopis monografije z ob-
segom do največ 30 avtorskih pol (obsež-
nejši rokopis je treba dodatno utemeljiti),

b) dve recenziji rokopisa zbornika,
c) predračun tiskarne.
Prijavni obrazec in prilogi b in c je treba

poslati v dvojniku.
Recenzija, ki jo napiše ugleden znanstve-

nik s področja, s katerega je zbornik, mora
podati oceno aktualnosti prispevkov, njihov
pomen za razvoj znanstvene discipline ter
pomen za razvoj strokovne terminologije.

Predračun tiskarne mora vsebovati na-
slednje tehnične podatke: naklada, obseg (v
avtorskih polah), format, stavek, tisk, veza-
va, filmi, papir, platnice in finančne podat-
ke: cena tiska na izvod in skupni tiskarski
stroški.

6. Osnovna merila za izbor so:
– pomen za razvoj slovenske znanstvene

vede,
– pomen za razvoj slovenske strokovne

terminologije.
7. Prijavne obrazce z navodili zaintere-

sirani dvignejo v recepciji Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, ali v tajništvu oddelka za informacij-
sko infrastrukturo Ministrstva za znanost in
tehnologijo v Mariboru, Prešernova 17, ali

na internetu (http://www.mzt.si/mzt/ten-
ders/razpiszborniki98.html).

8. Prijave je treba poslati priporočeno po
pošti ali oddati na naslov: Ministrstva za
znanost in tehnologijo, oddelek za informa-
cijsko infrastrukturo, Prešernova 17, 2000
Maribor. Na naslov morajo prispeti ali biti
vročene do 12. ure 19. 1. 1998.

9. Pisemske ovojnice morajo biti oprem-
ljene z mariborskim naslovom Ministrstva,
z vidno oznako »Ne odpiraj, ponudba«, z
navedbo javnega razpisa »Javni razpis za
sofinanciranje zbornikov« in na hrbtni stra-
ni z naslovom pošiljatelja.

Prijave bo po preteku tega roka odprla
komisija za odpiranje. Nepravočasnih in ne-
pravilno označenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

10. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 60 dni po zaključku razpisa.

11. V proračunskem letu 1998 bosta ob-
javljena še dva javna razpisa za sofinancira-
nje zbornikov z znanstvenih sestankov. Ob-
javljena bosta v Uradnem listu RS predvi-
doma v začetku meseca maja in v začetku
meseca septembra 1998.

12. Vse dodatne informacije lahko zain-
teresirani dobijo na oddelku za informacij-
sko infrastrukturo Ministrstva za znanost in
tehnologijo v Mariboru pri Mileni Juh ali
mag. Renati Zadravec-Pešec osebno ali po
telefonu 062/222-333.

13. Javno odpiranje ponudb bo v Mari-
boru, na oddelku za informacijsko infra-
strukturo MZT, Prešernova 17, v sobi 404 v
IV. nadstropju 20. 1. 1998 ob 10. uri.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-5524

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska
uprava Republike Slovenije, kont. oseba Slak
Janez, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
17-84-902, faks 17-84-909, soba št. 107,
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvedba Projekta po-

soboditve geodetskih procesov “PPGP”.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 17,500.000
SIT, dan objave 19. 12. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 30. 5. 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 14. 1. 1998 do 8. ure, na
naslov: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, prevzem-
nik Vesna Divjak, Šaranovičeva 12, 1000 Ljub-
ljana, tel. 17-84-918, faks 17-84-834, soba št.
P10, e-mail pisarna.gu@gu.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 15. 1. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Slak Janez, Šara-
novičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-816, faks
17-84-834, soba št. P22, e-mail pisarna-gu-
@gu.sigov.mail.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 1. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, kontaktna oseba Divjak Vesna, Šara-
novičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-918, faks
17-84-834, soba št. P10, e-mail pisarna.gu-
@gu.sigov.mail.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 13. 1. 1998, do 15. ure.

Način plačila: se ne plača.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Slak Janez, Šaranovičeva 12, Ljublja-
na, tel. 17-84-902, faks 17-84-834, soba št.
107, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

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: 13. 2. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor

Geodetsko uprava RS

Ob-5525

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: Slovenske železnice, d.d., infrastruktu-
ra, kont. oseba Irena Zore, Kolodvorska 11,
Ljubljana, tel. 13-13-144, int. 24-71, faks
13-36-037, soba št. 210.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava parcelacije

pri izgradnji slovensko-madžarske želez-
niške povezave; odsek Puconci–Hodoš–
državna meja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 6 mesecev.
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. 1. 1998 do 9. ure,
na naslov: Slovenske železnice, d.d., infra-
struktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
soba št. 205.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
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d.d., odpiranje vodi komisija naročnika, Ko-
lodvorska 11, Ljubljana, steklena dvorana.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
kont. oseba Irena Zore, Kolodvorska 11,
Ljubljana, tel. 13-13-144, int. 24-71, faks
13-36-037, soba št. 210.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 1. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila na račun številka:
50100-601-7014744.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 8100/223 Ob-5526

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
Brane Janjič, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
061/125-03-33, faks 061/219-389.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tiskanje glasila Naš

Stik.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 7,000.000
SIT, začetek 19. 12. 1997 in/ali zaključek
26. 1. 1998.

4. Rok izvedbe – mesečno po letnem pla-
nu do januarja 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
so 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 9.30,
na naslov: Elektro – Slovenija, d.o.o., prev-
zemnica Katarina Lipovec, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C.5.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Javni razpis
za tiskanje glasila Naš Stik – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 12. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro – Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Brane Janjič, Hajdri-
hova 2, Ljubljana, tel. 061/12-50-333, faks
061/219-389, soba št. 40/IV.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro – Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba Irena Grofelnik, Hajdriho-
va 2, Ljubljana, tel. 061/12-50-333, faks
061/12-52-250, soba št. 3.D.32/III.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 1. 1998, med 8. in 12. uro za 5.250 SIT.

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

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 23. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 6. 2. 1998.

Št. 81-73/197 Ob-5527

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
Aleš Kregar, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386/61/219-489, faks 386/61/219-480.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije za DV 2 × 110 kV Divača–
Koper, OPC, kabelski sistem in terminal-
ska TK oprema.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 11,000.000 SIT,
začetek 19. 12. 1997, zaključek 19. 1. 1998.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek: februar 1998, zaključek: junij 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju po-
nudb so navedena v razpisni dokumentaciji

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 1. 1998 do 9.45,
na naslov: Elektro – Slovenija, d.o.o., prev-
zemnik slošna tehnična služba (Katarina Li-
povec), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel.
386/61/12-50-333 (int. 681), soba št. 3C.5.

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. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro – Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Aleš Kregar.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro – Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba Andreja Mihevc, Hajdriho-
va 2, Ljubljana, tel. 386/61/12-50-333 (int.
694), faks 386/61/219-480, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 1. 1998, za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom – z oznako
projektna dokumentacija za DV 2 × 110 kV
Divača–Koper, na račun številka:
50106-601-90093 pri agenciji za plačilni
promet.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro – Slovenija, d.o.o., kontaktna ose-
ba Aleš Kregar, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386/61/219-489, faks 386/61/219-480, soba
št. 2C.2,3.

Ponudba mora veljati do: 19. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 2. 1998.

Št. 81-73/196 Ob-5528

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
Aleš Kregar, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386/61/219-489, faks 386/61/219-480.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije za DV 110 kV Podlog–Mo-
zirje, odsek Podlog–Letuš.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 20,000.000
SIT, začetek 19. 12. 1997, zaključek 19. 1.
1998.

4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek: februar 1998, zaključek: junij 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju po-
nudb so navedena v razpisni dokumentaciji

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 1. 1998 do 12.45,
na naslov: Elektro – Slovenija, d.o.o., prev-
zemnik splošna tehnična služba (Katarina
Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel.
386/61/12-50-333 (int. 681), soba št. 3C.5.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Elektro – Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Aleš Kregar.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro – Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba Andreja Mihevc, Hajdriho-
va 2, Ljubljana, tel. 386/61/12-50-333 (int.
694), faks 386/61/219-480, soba št. 2C.1,3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 1. 1998, za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom – z oznako
projektna dokumentacija za DV 110 kV
Podlog–Mozirje, na žiro račun številka:
50106-601-90093 pri agenciji za plačilni
promet.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Elektro – Slovenija, d.o.o., kontaktna
oseba Aleš Kregar, Hajdrihova 2, Ljublja-
na, tel. 386/61/219-489, faks
386/61/219-480, soba št. 2C.2,3.

Ponudba mora veljati do: 19. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 2. 1998.
Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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Ob-5529

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 Maučec
Dolores, Verdijeva 10, Koper, tel.
066/446-220, faks 066/271-602, soba št. 115.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material:
a) računalniški in fotokopirni papir,
b) tonerji in cartridge,
c) pisarniški material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 1. 1. 1999.

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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Mestna občina Koper, prevzem-
nica Dolores Maučec, Verdijeva 10, 6000
Koper, tel. 066/446-220, faks 066/271-602,
soba št. 115.

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 13. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Mestna občina Ko-
per, odpiranje vodi Silvana Simič, Verdije-
va 10, Koper, tel. 066/446-258, faks
066/271-602.

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

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

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, kont.
oseba Dolores Maučec, Verdijeva 10, Ko-
per, tel. 066/446-220, faks 066/271-602, so-
ba št. 115.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 51400-630-90004, namen nakazila:
stroški razpisne dokumentacije.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavl-
janjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 1. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 21. 1. 1998.
Mestna občina Koper

Št. 343/97 Ob-5530

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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Kan-

dolf Jože, dipl. inž., Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642,
naložbe.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– samohodno hidravlično podporje –

ščitnega tipa,
– težki odkopni transporter.
3. Orientacijska vrednost naročila:

330,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 4.
1998 in zaključek 1. 10. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 12. 1998 do 10. ure,
na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje, prevzem-
nik Žagar Marjana, Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642,
naložbe.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 3. 2. 1998 ob
10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
odpiranje vodi predsednik komisije, Trg re-
volucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Žagar Marjana, Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642,
naložbe.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 27. 1. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647 pri
Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

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

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-5533

Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom, Zobozdravstveno var-
stvo Nova Gorica, Padlih borcev 13, Šem-
peter pri Gorici, kontaktna oseba: Milena
Bizjak, glavna sestra, tel. 065/32-133, faks
065/32-155.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zobozdravstveni ma-

terial za ambulantne in zobotehniko.
3. Orientacijska vrednost naročila

32,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek

1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998, sukce-
sivno.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: najnižja nabavna cena, najugodnejša va-
lorizacija cen, plačilni pogoji, dobavni rok
in reference.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. januarja 1998 do
11. ure na naslov: Zdravstveni dom, Zoboz-
dravstveno varstvo Nova Gorica Šempeter
pri Gorici, Padlih borcev 13, prevzemnik:
tajništvo direktorja zavoda.

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

6. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
8. januarja 1998 ob 12. uri v Šempetru pri
Gorici v poslovnih prostorih zavoda, Padlih
borcev št. 13. Odpiranje vodi Vanja Šutila,
dr. stom.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri raz-
pisa najkasneje do 20. januarja 1998.

8. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom Nova Gorica, Zobo-
zdravstveno varstvo, Šempeter pri Gorici,
Padlih borcev št. 13.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko na račun št.
52000-603-31231 ali z vplačilom pri bla-
gajni ob prevzemu dokumentacije.

9. Ponudba mora veljati do 31. januarja
1998.

Zdravstveni dom Nova Gorica
Zobozdravstveno varstvo

Št. 091-1-10/97 Ob-5534

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja za nabavo opreme

za predklinično vajalnico
stomatološkega odseka

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Me-
dicinska fakulteta, Odsek za stomatologijo
(Katedra za stomatološko protetiko in Kate-
dra za zobne bolezni), Hrvatski trg 6, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: minimalni paket za
izvedbo programa predkliničnega pouka na
Stomatološkem odseku Medicinske fakute-
te v Ljubljani.

Oprema delovnih mest za simulacijo kli-
ničnega zobozdravniškega dela, ki so oben-
em laboratorijska zobotehnična delovna me-
sta. Oprema s spiska naj se da prilagoditi na
obstoječa delovna mesta v vajalnici za pred-
klinične predmete študija na Stomatološki
kliniki in naj bo tudi uporabna ob celoviti
obnovi vajalnice v prihodnosti, tj. kompati-
bilnost sedaj in v prihodnosti:

A) 12 kosov Fantomske glave s čeljust-
mi in kompletom modelov z zobmi. Meha-
nizem naj omogoča premike, ki simulirajo
gibe in položaje glave med delom. Glave
naj imajo fiksacijo na obstoječe delovne mi-
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ze v vajalnici predklinične protetike na Sto-
matološki kliniki v Ljubljani. Odtok vode je
lokalen.

B) Dentalno pogonsko enoto (Kompakt
Behandlungseinheit dental mit) – 12 kosov.

Varianta 1: Pogonska enota na stisnjen
zrak, ki omogoča uporabo turbinskega ko-
lenčnika, mikromotorskega kolenčnika s
prenosom 1:4 ali 5 (rdeči) brez lučke, zele-
nim kolenčnikom na zračnem mikromotorju
in pištolo zrak/voda. Dotok vode je lokalen.
V ponudbi je tudi cena naštetih instrumen-
tov po 12 kosov.

Varianta 2: Mikromotorski električni po-
gon na katerega gredo laboratorijski in kli-
nični nasadni inštrumenti, brez lučke: teh-
nični ročnik, mikromotorski kolenčnik 1:4
ali 5 brez lučke (rdeči), mikromotorski ko-
lenčnik 2,7:1 (zeleni). V ponudbi je tudi
cena naštetih instrumentov po 12 kosov. Os-
novna hitrost pogona je 25.000 ali 40.000
obr/min (ponudba lahko vključuje varianti z
obema hitrostima).

C) Laboratorijski inštrumenti za pripra-
vo sodobnega delovnega modela v fiksni
protetiki (lokator modelnih zatičkov, vrtal-
nik, zatički, žaga, brus, sistem za izdelavo
deljenega modela).

D) Preprosti artikulatorji izbranih vred-
nosti – 12 kosov (prednost imajo enaki arti-
kulatorji kot jih imamo na Centru za fiksno
protetiko, to je Denar Automark).

E) Lučke za osvetlitev delovnega polja
(12 kosov) za delo na lutki in za laboratorij-
sko delo.

3. Orientacijska vrednost opreme je med
7 in 8 milijoni tolarjev. Kolikor bi ponudba
presegla orientacijsko vrednost smo priprav-
ljeni odstopiti od posameznih postavk ozi-
roma jih zmanjšati.

4. Pogoji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena v SIT vključno s temeljnim pro-
metnim davkom,

– kvaliteta in reference,
– garancijski roki in servisiranje,
– plačilni pogoji,
– boniteta ponudnika (BON-2, BON-3,

ki ne sme biti starejši od 30 dni),
– rok dobave,
– možnost preizkusa in,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
5. Rok za oddajo ponudb je 20 dni od

objave v Uradnem listu RS. Rok začne teči
naslednji dan od objave. Upoštevane bodo
originalno zapečatene pisne ponudbe, ki bo-
do prispele pravočasno, z naslovom pošilja-
telja na hrbtni strani na naš naslov: Univer-
za v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Odsek
za stomatologijo, Hrvatski trg 6, Ljubljana
z oznako “Ne odpiraj” – ponudba za osnov-
no nabavo za predklinično vajalnico.

6. Javno odpiranje ponudb bo 12. 1.
1998 ob 11. uri na naslovu: Odsek za sto-
matologijo, Hrvatski trg 6, Ljubljana. Od-
piranje ponudb vodi prof. dr. Ljubo Ma-
rion. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki pisna pooblastila za
zastopanje.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje 15 dni od javnega odpiranja
ponudb. Izbiro najugodnejšega ponudnika
bo opravila strokovna komisija.

7. Informacije o razpisni opremi lahko
zainteresirani dobijo na Odseku za stomato-

logijo (Katedra za stomatološko protetiko,
Katedra za zobne bolezni) pri prof. dr. Lju-
bu Marionu.

Medicinska fakulteta

Ob-5536

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 za
preureditev prostorov v stavbi ZD

Gornja Radgona
1. Naziv in sedež naročnika: Zdravstve-

ni dom Gornja Radgona, Gornja Radgona,
Partizanska 40, tel. 069/61-010, faks
069/62-409, kontaktna oseba Kuzma Mari-
ja, dr. stomat., direktor zavoda.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Vsebina: preureditev prostorov bivše le-
karne v dve ordinaciji splošne medicine s
pripadajočimi prostori v pritličju zgradbe
Zdravstvenega doma v Gornji Radgoni
(gradbena, obrtniška in instalacijska dela) v
velikosti ca. 135 m2.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
8,8 mio SIT.

V ceni je vključeni obvezni prometni da-
vek.

4. Rok izvedbe del: štiri mesece (predvi-
deni začetek del začetek februarja 1998).

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: ponudbena cena, usposobljenost za
prevzem dela, reference za podobna dela v
zadnjih treh letih – pomensko v tem vrst-
nem redu.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v tajništvo naročnika najkasneje do
22. januarja 1998 do 12. ure na naslov:
Zdravstveni dom Gornja Radgona, 9250,
Partizanska 40. Zapečatene kuverte morajo
biti vidno označene z napisom »Ne odpiraj
– javni razpis« ter s točnim naslovom po-
nudnika in z navedbo številke Uradnega li-
sta, v katerem je bil javni razpis objavljen.

Alternativnih ali variantnih ponudb naj
ponudniki ne pripravljajo.

7. Javno odpiranje ponudb bo 22. 1. 1998
ob 12.30 v sejni sobi naročnika (I. nadstrop-
je). Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo pred odpiranjem ponudb predložiti pisna
pooblastila firm, katere zastopajo.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa do 30. januarja 1998.

9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
zainteresiranim ponudnikom v tajništvu na-
ročnika v ZD v Gornji Radgoni od 22. 12.
1997 do 24. 12. 1997 in od 5-7/1-1998 od
8. do 14. ure. Proti plačilu 10.000 SIT (z
virmanom na žiro račun št.:
51910-603-32223) lahko zainteresirani po-
nudniki razpisno dokumentacijo tudi prevza-
mejo. Vse morebitne dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom bodo zainteresirani
ponudniki dobili v ponedeljek dne 12. 1. 1998
ob 12. uri v prostorih ZD Gornja Radgona.

10. Opcija ponudbenih zneskov mora biti
do konca izvedbe del in končnega obračuna.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
veljavi javni razpis, kolikor z analizami in
drugimi informacijami ugotovi, da so v po-
nudbah navedeni neresnični ali zavajajoči
podatki ali druge nepravilnosti.

Zdravstveni dom Gornja Radgona

Št. 753/97 Ob-5537

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: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakul-
teta, kontaktna oseba: Iztok Lugarič, Ko-
roška cesta 160, Maribor, tel.
062/22-93-739, faks 062/28-180.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Nabava šolskih učil, šolskega pohištva,

pisarniškega pohištva, pisarniškega materia-
la, revij in strokovne literature v letu 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma začetek in
dokončanje del: dobava blaga za obdobje
12 mesecev.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in druge omejitve, ki bodo upoštevane:
najnižja cena, druga merila, navedena v raz-
pisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov naročnika najkasneje v
20 dneh po objavi razpisa do 12. ure na
naslov Univerza v Mariboru, Pedagoška fa-
kulteta, Koroška cesta 160, prevzemnik: Iz-
tok Lugarič, Koroška cesta 160, Maribor,
tel. 062/22-93-739, faks 062/28-180.

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. 1. 1998
ob 13. uri, na naslovu naročnika, Koroška
cesta 160, Maribor, sejna soba.

Odpiranje bo vodila strokovna komisija.
7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko

zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: zainteresirani ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
sedežu naročnika pri Karin Grbec, glavna
pisarna, telefon 062/22-93-739, faks
062/28-180.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. januarja 1998 do 12. ure za 6.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti dokazilo o vplačilu na račun
naročnika št. 51800-609-1237.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije lahko dobijo inte-

resenti pri Iztoku Lugariču, tel.
062/22-93-739, faks 062/28-180 vsak de-
lovni dan med 8. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: izvajalci
bodo izbrani po javnem razpisu s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu
zakona o javnih naročilih in bo z njimi skle-
njena pogodba za obdobje 12 mesecev.

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

ročila: 15. 2. 1998.
Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta
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Ob-5538

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št. 403-155/97 z
dne 12. 12. 1997 objavlja

ponovni javni razpis
za izvajanje nadzora pri izgradnji nove

osnovne šole z večnamensko športno
dvorano v Grosupljem

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca
nadzora pri izgradnji nove osnovne šole z
večnamensko športno dvorano ob Ljubljan-
ski cesti v Grosupljem.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je januar
1998, rok dokončanja del pa zaključek grad-
nje šole, to je predvidoma konec leta 1999,
oziroma z iztekom garancijskega roka.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– popolnost ponudbe.
Opozorilo: pri ocenjevanju ponudb naj-

nižja ponudbena cena še ne bo pomenila
najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržu-
je določiti eventualno manjši obseg del od
razpisanega z ozirom na razpoložljiva sred-
stva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V
obeh primerih ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Rok za dostavo ponudb je 21. 1. 1998
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo bi-
ti dostavljene osebno in sicer v zaprti ku-
verti z navedbo naslova ponudnika in z oz-
nako »Ponovni nadzor za gradnjo šole v
Grosupljem – ne odpiraj«. Ponudbe, ki bo-
do poslane po pošti ali dostavljene po prete-
ku razpisnega roka, bo naročnik zavrnil in
neodprte vrnil odpošiljatelju.

7. Odpiranje ponudb bo 21. 1. 1998 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nad-
stropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponud-
niki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo ob pričetku javnega odpira-
nja predložiti komisiji pismeno pooblastilo.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 20 dneh od javnega odpira-
nja ponudb.

9. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure na Občini
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, pri
Mariji Likovič, tel. 761-211. Za dodatne in-
formacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, do vključno 12. 1. 1998. Odgovori,
pomembni za vse ponudnike, bodo poslani
na naslove vseh ponudnikov, ki bodo prev-
zeli razpisno dokumentacijo.

Občina Grosuplje

Št. 324/97 Ob-5539

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: Vrtec Izola, kont. oseba Tatjana Koda-
rin, OF 15, Izola, tel. 066/63-556, faks
066/63-932, ravnateljeva pisarna

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba  vsebine:  čiščenje  prostorov

vrtca za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 5,054.000
SIT, čas objave: 19. 12. 1997.

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: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
80%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 16. 1. 1998 do 13. ure,
na naslov Vrtec Izola, prevzemnica Irena
Dudine, OF 15, Izola, tel. 066/63-714, faks
066/63-932, 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 16. 1. 1998
ob 13.30 na naslovu: Vrtec Izola, Oktobrske
revolucije 11a, Izola, tel. 066/63-921, več-
namenski prostor.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec Izola, kont. oseba Ire-
na Dudine, OF 15, Izola, tel. 066/63-714,
faks 066/63-932, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 22. 12. 1997 do 9. 1. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila: Vrtec Izola, ŽR
51430-603-30720 oziroma na blagajni vrtca
na račun št. 5-789 (sklicna številka).

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Vrtec Izola, kont. oseba Tatjana Koda-
rin, OF 15, Izola, tel. 066/63-556, faks
066/63-932, ravnateljeva pisarna.

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

Št. 324/97 Ob-5540

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: Vrtec Izola, kont. oseba Tatjana Koda-
rin, OF 15, Izola, tel. 066/63-556, faks
066/63-932, ravnateljeva pisarna.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava živil po sku-

pinah za leto 1998;
I. skupina: kruh,
II. skupina: mleko in mlečni izdelki,
III. skupina: sadje in zelenjava,
IV. skupina: meso in mesni izdelki,

V. skupina: olje, sladkor, moka in žitni
izdelki,

VI. skupina: konzervirana živila.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa:
I. skupina: 1,312.200 SIT,
II. skupina: 1,575.000 SIT,
III. skupina: 3,675.000 SIT,
IV. skupina: 5,775.000 SIT,
V. skupina: 3,675.000 SIT,
VI. skupina: 1,837.500 SIT,
čas objave: 19. 12. 1997.
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: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
80%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 16. 1. 1998 do 13. ure,
na naslov Vrtec Izola, prevzemnica Irena
Dudine, OF 15, 6310 Izola, tel. 066/63-714,
faks 066/63-932, 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 16. 1. 1998
ob 13.30 na naslovu: Vrtec Izola, Oktobrske
revolucije 11a, Izola, tel. 066/63-921, več-
namenski prostor.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Vrtec Izola, kont. oseba Ire-
na Dudine, OF 15, Izola, tel. 066/63-714,
faks 066/63-932, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 22. 12. 1997 do 9. 1. 1998 za 1.000 SIT.

Način plačila na ŽR vrtec Izola, št.
51430-603-30720 oziroma na blagajni vrtca
na račun št. 5-789 (sklicna številka).

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Vrtec Izola, kont. oseba Tatjana Koda-
rin, OF 15, Izola, tel. 066/63-556, faks
066/63-932.

Vrtec Izola

Ob-5541

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Dževad Kule-
novič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-57,  faks 061/178-81-23,  soba
št. 314.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje avtomat-

skih števcev prometa v letu 1998 – na
73 lokacijah na M in R cestah v Republiki
Sloveniji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
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4. Rok začetka in dokončanja del: do-
končanje del je 30 dni po sklenitvi pogodbe.

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. 1. 1998 do 8.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, vložišče, Tržaška 19a, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
vzdrževanje avtomatskih števcev” – T.K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokvona komisija, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 3. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 1. 1998 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Dževad Kule-
novič, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-83-11, faks 061-178-81-23, soba št.
314.

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

Ponudba mora veljati do: 19. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 4. 4. 1998.
Ministrstvo za promet iz zveze

Direkcija RS za ceste

Št. 117/2006 Ob-5542

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Univerza v Mariboru – Fakulteta za or-
ganizacijske vede, kont. oseba dr. Tone Lju-
bič, Prešernova 11, Kranj, tel. 064/222-804,
faks 064/221-424, e-mail tone.ljubic-
@fov.uni-mb.si.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. mikroračunalniški sistem za labo-

ratorij za kakovost in testiranje program-
ske opreme,

2. mikroračunalniški sistem za labo-
ratorij za proizvodne organizacijske in
informacijske sisteme;

2.1. mikroračunalniški sistem –
strežnik in delovne postaje,

2.2. video prezentacijska oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:

13,646.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca ali 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

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

Pri  ocenjevanju  ponudb  ne  bodo
upoštevane  preference  za  domače  po-
nudnike.

Ponudnik lahko ponudi dobavo posamez-
nih postavk.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene do 12. 1. 1998 do 10. ure na naslov
Univerza v Mariboru – Fakulteta za organi-
zacijske vede, prevzemnik Inštitut za orga-
nizacijo in management, Prešernova 11,
4000 Kranj, tel. 064/222-804, faks
064/221-424, e-mail institut@fov.uni-mb.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 12. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Univerza v Mariboru
– Fakulteta za organizacijske vede, odpira-
nje vodi dr. Tone Ljubič, Prešernova 11,
Kranj, tel. 064/222-804, faks 064/221-424,
e-mail tone.ljubic@fov.uni-mb.si.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Univerza v Mariboru – Fa-
kulteta za organizacijske vede, kont. oseba
Matjaž Roblek, Prešernova 11, Kranj, tel.
064/222-804, faks 064/221-424, e-mail mat-
jaz.roblek@fov.uni-mb.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 1. 1998 za 2.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50500-609-9165.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Univerza v Mariboru – Fakulteta za or-
ganizacijske vede, kont. osebi dr. Robert
Leskovar (postavka pod 1), dr. Tone Ljubič
(postavke pod 2), Prešernova 11, Kranj, tel.
064/222-804, faks 064/221-424, e-mail, ro-
bert.leskovar@fov.uni-mb.si, tone.ljubic-
@fov.uni-mb.si.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 2. 1998.
Univerza v Mariboru

Fakulteta za organizacijske vede

Ob-5543

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 javnega razpisa je generalno

popravilo dveh dvigal (5UQ01 in 5UQ02)
v Termoelektrarni Šoštanj – Blok 5.

3. Orientacijska vrednost naročila: ca.
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5–6 mesecev, začetek – ta-
koj po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be  in  kakršnekoli  omejitve  pri  izbiri:
druga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 1. 1998 do
12. ure na naslov: Termoelektrarna Šoštanj
d.o.o., prevzemnica Jana Gorčan, dipl. ek.,
Ulica Ivo Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj,
tel. 063/42-03-582, faks 063/42-03-485,
soba št. 1.21.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998,
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Šo-
štanj d.o.o., odpiranje vodi Matjaž Dvoršek,
dipl. inž., 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 ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 5. 2. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  razpi-
sno  dokumentacijo:  Termoelektrarna  Šo-
štanj  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 – komerciala,
e-mail jana.gorcan@te-sostanj.si.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 1. 1998 za 15.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 52800-601-24048.

Ob prevzemu dokumentacije morajo po-
nudniki predložiti dokazila o plačilu.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., kont.
oseba Matjaž Dvoršek, dipl. inž., Ulica Ivo
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/42-03-242,
faks 063/42-03-485, soba št. 1.27.

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

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

ročila: v zakonskem roku.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Preklic

Ob-5547

Na podlagi tretjega odstavka 66. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
se preklicuje in razveljavi sklep o izbiri naju-
godnejšega ponudnika za sanacijo ravne stre-
he, z izvedbo enokapnih streh, izvedbo os-
trešja, požarnih zidav in strešne kritine v ve-
likosti ca. 970 m2, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 75, z dne 5. XII. 1997, Ob-5263.

Zdravstveni dom Murska Sobota

Popravek

Ob-5485

V sklepu o izbiri najugodnejšega ponud-
nika za dograditev OŠ Selnica ob Dravi,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 73 z
dne 28. XI. 1997, Ob-5146 se:

– tretja točka pravilno glasi: orientacij-
ska vrednost naročila: 140 mio SIT

– v šesti točki pravilni znesek najnižje
ponudbe glasi 92,730.446 SIT in znesek naj-
višje ponudbe 96,507.276 SIT.

Občina Ruše

Ob-5452

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur, tel. 740-215, faks 743-446, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba telemetrij-
ske povezave in krmiljenja za črpališča
vodovodnega sistema Hrastje, ureditev
avtomatskega krmiljenja in nadzor pre-
ko računalnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: zaradi neustreznosti ponudb zah-
tevam razpisne dokumentacije naročnik ni
sprejel sklepa o izbiri in javno naročilo ni
bilo oddano nobenemu od ponudnikov.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 11.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Občina Šentjur
pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

Število prispelih ponudb: 8, najnižja ce-
na: 5,395.118,40 SIT, najvišja cena:
12,717.885 SIT.

6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 17. 10. 1997, Ob-4417.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 16/97 Ob-5453

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Ko-
per, kont. oseba Urad za nepremičnine, Tat-
jana Lečič dig., Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290, faks 066/273-214, soba št. 205.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltiranje in uredi-
tev odvodnjavanja dela cest v naselju
Kampel Novaki.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
16,412.430 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: takoj in/ali zaključek 45 dni (15. 2.
1998).

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– pozitivne pretekle izkušnje,
– najugodnejša ponudba.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 12.

1997 ob 11. uri, na naslovu: Mestna občina
Koper, kont. oseba Lečič Tatjana, Verdije-
va 6, Koper.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 16,412.430 SIT, najvišja cena:
27,910.983 SIT.

Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Koper

Ob-5454

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,

kontaktna oseba Matjaž Štinek, dipl. ek.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– režijski material,
– pisarniški material,
– pralna in čistilna sredstva.
3. Orientacijska vrednost del: 130,000.000

SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

  1. Bodo, d.o.o., Polzela, za podskupini
1A, 1B,

  2. Harper, d.o.o., Ljubljana, za podsku-
pini 1A, 1B,

  3. Chemo Ljubljana, za podskupine 1A,
1B, 1D, 3A, 3B, 3C,

  4. Astra, d.d., Ljubljana, za podskupino
1, 3A, 3B, 3C,

  5. Založba obzorja Maribor, za podsku-
pine 1A, 1B, 1C, 2A, 2B,

  6. SIJ, d.o.o., Domžale, za podskupine
1A, 1B, 1D, 3A, 3B, 3C.

  7. Europap, d.o.o., Ljubljana, za pod-
skupine 1A,

  8. Merit, d.o.o., Ljubljana, za podsku-
pino 1, 3A, 3B, 3C,

  9. TP Center Celje, za podskupino 1,
2B, 3A, 3B, 3C,

  10. Orbico, d.o.o., Ljubljana, za pod-
skupino 1C,

  11. ERA TE Neživila Velenje, za pod-
skupini 1C, 2B,

  12. Grafika Gracer, za podskupino 2A,
  13. Bodočnost Maribor, za podskupino

2A,
  14. Piramida, d.o.o., Trbovlje, za pod-

skupini 2A, 2B,
  15. DZS, za podskupini 2A, 2B,
  16. INO, d.o.o., Celje, za podskupini

2A, 2B,
  17. Cardio Trade, d.o.o., Ljubljana, za

podskupino 2C,
  18. Henkel Ecolab Maribor, za podsku-

pine 2A, 2B,
  19. Kimi, d.o.o., Trzin, za podskupine

3A, 3B, 3C,
  20. Diversey, za podskupine 3A, 3B.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-

njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike. Kriterij za
izbiro ponudb: kriteriji iz razpisne doku-
mentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 11.
1997 ob 8. uri v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 25.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997,
Ob-4169.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 19. 12. 1997.

Ob-5455

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,

kontaktna oseba Blaga Kazievska Jerič, dipl.
inž. farm., Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-
133.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila in kemikali-

je.
3. Orientacijska vrednost del: 600,000.000

SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

  1. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo
100, Ljubljana,

  2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljub-
ljana,

  3. Salus, d.d., Mašera Spasića 10, Ljub-
ljana,

  4. JZ Mariborske lekarne, p.o., OE Far-
madent, Tkalski prehod 4, Maribor,

  5. Gopharm, d.d., Vojkova 59, Nova
Gorica.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-
njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike. Kriterij za
izbiro ponudb: kriteriji iz razpisne doku-
mentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 11.
1997 ob 8. uri v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 13.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997,
Ob-4174.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 19. 12. 1997.

Ob-5456

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,

kontaktna oseba Matjaž Štinek, dipl. ek.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– material za popravila in vzdrževanje,
– tekstilni izdelki,
– splošni drobni inventar.
3. Orientacijska vrednost del: 65,000.000

SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

  1. Merit, d.o.o., Ljubljana, za podsku-
pine 2, 3A, 3B, 3D, 3E,

  2. Nitka Celje, za podskupini 2B, 2C,
  3. Sanolabor, d.d., Ljubljana, za pod-

skupine 2B, 2C, 3A, 3E,
  4. Mika Kranj, za podskupino 2B, 2C,

3E,
  5. Usnje Celje, za podskupine 2B, 2C,

3E,
  6. Krojaško podjetje Trebnje, za pod-

skupine 2C,
  7. Bodočnost Maribor, za podskupino

2C,
  8. Odeja, d.d., Škofja Loka, za podsku-

pino 2B,
  9. IPOZ, d.o.o., Trbovlje, za podskupi-

no 2B, 2C,
  10. Emona Merkur, Ptuj, za podskupini

2B, 2C,
  11. Triumph, d.o.o., Škofja vas, za sku-

pino 3,
  12. Simps, d.o.o., Trzin, za podskupine

3A, 3B, 3D, 3E.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-

njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike. Kriterij za
izbiro ponudb: kriteriji iz razpisne doku-
mentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 11.
1997 ob 8. uri v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 16.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997,
Ob-4168.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 19. 12. 1997.

Ob-5457

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,

kontaktna oseba Matjaž Štinek, dipl. ek.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost del: 200,000.000

SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

  1. Kolinska, d.d., Ljubljana, za skupine
F, H,,

  2. Perutnina, d.d., Ptuj, za skupino D,
  3. Cvetko Milan, Velika nedelja, za

skupino A2,
  4. Fructal Ajdovščina, za skupino G,
  5. Celjske mesnine, Celje, za skupino D,
  6. Žito mlini, Ljubljana, za skupini B, C,
  7. Intest Maribor, za skupino C,
  8. GEA Slovenska Bistrica, za skupi-

no F,
  9. Žito pekarstvo in test. Ljubljana, za

skupino C,
  10. Hrib, d.o.o., Dobje, za skupine A,

D, E, H,
  11. Košaki, d.d., Maribor, za skupino D,
  12. Klasje, d.d., Celje, za skupini B, C,
  13. Povrtnina Maribor, za skupine A1,

A2, A3, F,
  14. Mariborske mlekarne, Maribor, za

skupine A4, D, E,
  15. ERA TE Živila, Velenje, za skupi-

ne A1, A2, A3, C, F, H,
  16. Hmezad TP Žana, Levec, za skupi-

no B, C, D, F, G, H,
  17. Mesnine Žerak, Rogatec, za skupi-

no D,
  18. Mlekarna Celeia, Arja vas, za sku-

pino A4, E,
  19. Savinjski magazin Trade, Žalec, za

skupine C, F, G, H,
  20. Savinjski kruhek, Žalec, za skupi-

no B,
  21. Plod, d.o.o., Zg. Ložnica, za skupi-

ne A1, A2, A3,
  22. Evergreen, d.o.o., Boštanj, za sku-

pini F, H,
  23. TP Center, d.d., Celje, za skupine

A, B, C, D, E, F, G, H,
  24. Jurmes, d.d., Šentjur, za skupi-

no D.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-

njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike. Kriterij za

izbiro ponudb: kriteriji iz razpisne doku-
mentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 11.
1997 ob 8. uri v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 38.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997,
Ob-4170.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 19. 12. 1997.

Splošna bolnišnica Celje

Šr. 154/97 Ob-5458

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 Vi-
demšek Vlado, Titov trg 1, Velenje, tel.
063/856-151, faks 063/854-642.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: gradnja mostu in do-

vozne ceste čez Pako v Paki pri Velenju.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 12,000.000
SIT, začetek 10. 10. 1997 in zaključek
3. 11. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 15. 12. 1997 in za-
ključek 31. 1. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: cena, pri čemer najnižja cena ni
merilo za izbor, reference, fiksnost cen in
plačilni pogoji, pogoji garancije in garan-
cijski roki, načina zavarovanja izpolnitve
obveznosti in rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 11.
1997, ob 13. uri na naslovu: Mestna občina
Velenje, Titov trg 1, Velenje.

Število prispelih ponudb 6, najnižja cena
11,914.596 SIT, najvišja cena 16,439.734
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,
Ob-4172.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 18. 12. 1997.

Mestna občina Velenje

Ob-5459

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:

Državni zbor RS, kont. oseba Ivan Bašnec,
Šubičeva 4, Ljubljana, tel. 061/17-61-290,
faks 061/12-58-160, soba št. 214/II/S4.
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2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup dveh novih ali

starih nezasedenih enosobnih stanovanj
velikosti približno 40-45 m2 v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila: 20 mio
(vsako stanovanje približno 10 mio SIT).

4. Dobavni rok: 3 mesece.
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: najugodnejša cena in plačilni po-
goji, lokacija in lega, stanje in ustreznost
potrebam glede površine, števila prostorov
in starosti stanovanja. Izbere se samo eno
stanovanje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 11.
1997 ob 9. uri na naslovu: Državni zbor RS,
Šubičeva 4, Ljubljana.

Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
7,290.486 SIT (brez PD), najvišja cena
11,000.000 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: 24. 10. 1997; Ob-4615; 30. 10. 1997;
Ob-4721 (pop.).

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 19. 12. 1997.

Državni zbor RS

Št. 403-29/97-6-640 Ob-5460

Na podlagi 42. člena zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in v zvezi z javnim
razpisom Zavoda za prestajanje kazni zapora
Koper, oddelek Nova Gorica za izbor naju-
godnejšega ponudnika pripravljene prehrane
za potrebe zaprtih oseb v Zavodu za prestaja-
nje kazni zapora Koper, oddelek Nova Gori-
ca, (Ur. l. RS, št. 68/97) in poročila komisije z
dne 26. 11. 1997 izdajam:

sklep
o izbiri izvajalca

Za izvajalca javnega naročila – izbor naj-
ugodnejšega dobavitelja pripravljene hrane
za potrebe prehrane zaprtih oseb v Zavodu
za prestajanje kazni zapora Koper, oddelek
Nova Gorica, se izbere naslednjega dobavi-
telja: Dijaški dom Nova Gorica.

Obrazložitev
Na javni razpis Zavoda za prestajanje

kazni zapora Koper, oddelek Nova Gorica,
so pravočasno in v skladu z navodili prispe-
li dve ponudbi. V postopku odpiranja po-
nudb in kasnejši analizi je bilo ugotovljeno,
da sta obe ponudbi popolni in izpolnjujeta
razpisne pogoje. Na podlagi ocene kriteri-
jev pa so ugotovitve naslednje:

1. Kriterij ena: cena obrokov brez pre-
voza

Na podlagi analize obeh ponudnikov Di-
jaškega doma Nova Gorica in Slovenijaturi-
sta Ljubljana komisija ugotavlja, da je ce-
novno ugodnejša ponudba Dijaškega doma
Nova Gorica.

1.a Kriterij dva: cena prevoza
Pri analizi obeh ponudnikov komisija

ugotavlja, da je cena prevoza Dijaškega do-

ma Nova Gorica ugodnejša v primerjavi s
Slovenijaturistom Ljubljana.

2. Kriterij tri: odzivni čas po prijavi re-
klamacije

Oba ponudnika se zavezujeta reklamaci-
je reševati takoj oziroma najkasneje v roku
30 minut.

3. Kriterij štiri: ocena zanesljivosti red-
ne dostave

Iz razpisne dokumentacije je razvidno,
da ima Dijaški dom Nova Gorica več pre-
voznih in kadrovskih zmogljivosti v primer-
javi s Slovenijaturistom Ljubljana, Nova
Gorica.

4. Kriterij pet: celovitost ponudbe
Glede na zahteve razpisne dokumentaci-

je oba ponudnika ponujata celovitost po-
nudbe.

5. Kriterij šest: finančne bonitete
Komisija ugotavlja, da oba ponudnika

akceptirata plačilni rok 20 dni, ostalih boni-
tet pa ne ponujata.

Komisija je po finančni analizi obeh po-
nudnikov izbrala kot dobavitelja Dijaški
dom Nova Gorica, saj je glede cene obro-
kov in cene prevoza znatno ugodnejši, kar
pa je tudi prvi in s tem tudi bistven kriterij.
Pri ostalih kriterijih pa se ponudnika ne raz-
likujeta bistveno.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje

kazenskih sankcij

Su 33/97 Ob-5461

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Okrožno sodišče v Krškem objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Okrožno sodišče v Krškem,

Cesta krških žrtev 12, Krško.
2. Predmet razpisa: sukcesivna dobava

pisarniškega in drugega (računalniškega
itd.) potrošnega materiala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Postopek oddaje javnega naročila: jav-
ni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so bila objavljena v  Uradnem listu
RS, št. 65/97. Upoštevana so bila vsa objav-
ljena merila.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo dne
21. 11. 1997 ob 8.30 v prostorih Okrožnega
sodišča v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
Krško.

7. Število prispelih ponudb: 14, najniž-
ja cena 5,660.558,65 SIT, najvišja cena
8,590.197,15 SIT.

8. Na podlagi objavljenih meril je bil za
najugodnejšega ponudnika izbran: Pirami-
da d.o.o., Zagorje. Izbrani ponudnik je imel
najnižjo  ponudbeno ceno in je izpolnjeval
vse ostale razpisne pogoje.

9. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Ur. l. RS, št. 65/97 z dne 24. 10. 1997,
Ob-4499.

Okrožno sodišče v Krškem

Št. 6279 Ob-5462

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: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, tel.
16-81-519, faks 16-83-567.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: 25.000 ton + - 5%

pšenica Slovenija.
3. Orientacijska vrednost naročila:

849,775.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 48 dni, začetek 4. 11. 1997
in zaključek 24. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena s plačilnimi pogoji, kako-
vost, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 11.
1997 ob 9.15 na naslovu: Zavod RS za bla-
govne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljublja-
na.

Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
33.991 SIT/t, najvišja cena 37.253,75 SIT/t.

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. 61 z dne 3. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 4. 11. 1997.

Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-5463

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: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, kont. oseba doc. dr. Janoš Butinar,
Gerbičeva 60, Ljubljana, tel. 17-79-100.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: raziskovalna oprema

(monitoring sistem, sistem za pomnože-
vanje nuklearnih kislin z dodatno opre-
mo, komplet minilab z dodatno opremo,
dvodimenzionalni minisistem za prepara-
tivno elektroforezo).

3. Orientacijska vrednost naročila:
11,100.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: postopoma do konca leta
1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kvaliteta, cena, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 11.
1997 ob 10. uri na naslovu: UL Veterinar-
ska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.

Število prispelih ponudb 6.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 70 z dne 14. XI. 1997;
Ob-4841.

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Ob-5464

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 Kočevje, kont. oseba Dušan Ju-
stin, Ljubljanska c. 26, Kočevje, tel.
061/851-390, faks 061/855-531, e-mail obc-
kocevje@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: koncesija za pregle-

dovanje nadzorovanje in čiščenje kuril-
nih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka, na območju Občine
Kočevje.

3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: koncesija se podeli za 5 let.

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: poznavanje terena ter večletno us-
pešno sodelovanje ob enakih ostalih pogo-
jih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 11.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Kočev-
je, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

Število prispelih ponudb 3.
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. 61 z dne 3. X. 1997.

Občina Kočevje

Ob-5465

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 Postojna, kont. oseba Ivan Po-
deržaj, Ljubljanska c. 4, Postojna, tel.
067/24-401, faks 067/25-360.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri prizidku in adap-
taciji O.Š. Miroslav Vilhar v Postojni
– I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
400,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 14 mesecev, začetek de-
cember 1997 in zaključek januar 1999.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, kreditiranje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 11.
1997, ob 12. uri na naslovu: Trg padlih bor-
cev 5, naročnik Občina Postojna, Ljubljan-
ska 4, Postojna.

Število prispelih ponudb 8, najnižja cena
389,898.511 SIT, najvišja cena 444,404.637
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Občina Postojna

Št. 606/97 Ob-5466

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: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celj-
ska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311, 772-
010, faks 063/772-593.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravstveni material

– zdravila in laboratorijski material.
3. Orientacijska vrednost naročila:

29,937.418 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:

I. ponudk: Kemofarmacija d.d., Ljublja-
na, Cesta na Brdo 100, Ljubljana,

II. ponudnik: Javni zavod Mariborske le-
karne p.o., Maribor, OE Farmadent, Tkalski
prehod 4, Maribor.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 12.

1997 ob 9. uri, na naslovu: JZ Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 65 z dne 24. X.
1997, Ob-4494.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 30. 12. 1997.

Št. 606/97 Ob-5467

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: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek.,
Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.

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

terial – kurilno olje.
3. Orientacijska vrednost naročila:

9,732.344 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega mu je bila priznana: Petrol sloven-
ska naftna družba, d.d., TOE Celje, Gaji 30,
Celje.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 12. 1997

ob 9. uri, na naslovu: JZ Psihiatrična bolni-
šnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 70 z dne 24. XI.
1997, Ob-4899.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 29. 12. 1997.

JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-5468

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:

Restavratorski center RS, Plečnikov trg 2,
Ljubljana, tel. 216-476, faks 12-62-228, kont.
oseba Jernej Hudolin.

2. Predmet javnega naročila: dobava in
obdelava različnih vrst kamna namenjenih
za kopijo arhitekture Robbovega vodnjaka v
Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila: za de-
la v letu 1997 je 7,500.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-
njevanju prispelih ponudb je bila cena odlo-
čujoč dejavnik.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo 3.
12. 1997 ob 9. uri, v prostorih uprave Resta-
vratorskega centra RS na Cankarjevi 4, v
Ljubljani.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena
55,378.000 SIT, najvišja cena 65,584.000 SIT.

Datum in številka objve javnega razpisa
Ur. l. RS, št. 71 z dne 21. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve naro-
čila: 19. 12. 1997.

Restavratorski center RS

Ob-5496

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:

Center za promocijo turizma Slovenije, kont.
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oseba Iztok Altbauer, Dunajska 156, Ljublja-
na, tel. 061/18-91-840, faks 061/18-91-841,
e-mail cpts.cpts@tradepoint.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pogodbeno opravlja-

nje storitev turističnih predstavništev in
informativnih uradov v tujini za obdobje
proračuna za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
94,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev ali 365 dni,
začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: celovito poznavanje vsebine in
strategije trženja turistične ponudbe, podro-
ben osnutek enoletnega dela, finančno
ovrednotenje enoletnega dela, štiriletni raz-
vojni program, dosedanje izkušnje, referen-
ce na področju zastopanja v tujini.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 11.
1997 ob 10. uri na naslovu: Center za pro-
mocijo turizma Slovenije MA Slovenije,
Dunajska 156, Ljubljana.

Število prispelih ponudb 10.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 30. 10. 1997, Ob-4626.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 19. 12. 1997.

Ob-5497

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:

Center za promocijo turizma Slovenije, kont.
oseba Vesna Nahtigal, Dunajska 156, Ljublja-
na, tel. 061/18-91-840, faks 061/18-91-841,
e-mail cpts.cpts@tradepoint.si.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: kreiranje, izdelava,

skladiščenje, prevoz in postavitev razstav-
nega prostora Slovenije na turističnih sej-
mih in borzah, za obdobje proračuna za
leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev ali 365 dni,
začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: zasnovanost razstavnega prostora
na osnovi enega izmed razširjenih sejem-
skih postavitvenih sistemov, vključenost že
obstoječih dekorativnih elementov stojnice,
idejna rešitev za velikost stojnice: do 31 m2,
od 31 do 61 m2, od 61 do 90 m2, od 90 do
120 m2, idejna rešitev za postavitev stojnice
kot otoka, ali eno, dvo- ali tristransko odpr-

to, idejna rešitev za stojnico na turističnem
sejmu, borzi ali kombinaciji obeh, simboli-
ziranje elementov slovenske identitete in
predstavitev ponudbe zaokroženih turistič-
nih področij, cena storitve.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 12.
1997 ob 10. uri na naslovu: Center za pro-
mocijo turizma Slovenije, Dunajska 156,
Ljubljana.

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: 30. 10. 1997, Ob-4627.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 19. 12. 1997.

Center za promocijo turizma Slovenije

Št. 8120/1997/646 Ob-5519

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: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. osebi Sa-
šo Lenarčič in Miran Zver, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 061/216-643, 041-674-
017, faks 125-22-50,

2. Predmet javnega naročila: dobava pe-
tih kombiniranih vozil s podaljšanim pod-
vozjem in štirikolesnim pogonom, dobav-
ljeno v Ljubljano.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: skupna ponudbena vrednost, rok
plačila, servisna mreža, dobavni rok.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
24. 11. 1997 ob 10.30 v sejni sobi Elektro-
Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
25,357.925 SIT, najvišja cena 31,349.470
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. 68 z dne 7. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 19. 12. 1997.

Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 352-2/97 Ob-5520

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Občina Škofja Loka objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka

Zdravstvenega doma v Škofji Loki

1. Naročnik: Občina Škofja Loka, Po-
ljanska 2, Škofja Loka.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

3. Objava javnega razpisa: Ur. l. RS, št.
59 z dne 26. IX. 1997. Orientacijska vred-
nost naročila je 127,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: razpisna dela se bodo
izvajala do junija 1998.

5. Merila za izbiro izvajalca:
– reference ponudnika na podobnih de-

lih,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji in
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo dne

20. 10. 1997 ob 12.30 v sejni dvorani Obči-
ne Škofja Loka, Poljanska 2.

Na javni razpis je prispelo 7 veljavnih
ponudb. Najnižja cena ponudbe:
129,207.592 SIT; najvišja cena ponudbe:
149,546.713 SIT.

7. Na podlagi javnega razpisa za izbiro
izvajalca je naročnik sprejel sklep o izbiri
podjetja SGP Tehnik Škofja Loka, kot naju-
godnejšega ponudnika.

Občina Škofja Loka

Ob-5531

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 delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Renata Cvelbar, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 061/178-33-87, faks
061/178-33-77, soba št. 27.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup blaga – objek-

ta za terapevtsko skupnost za zasvojene s
prepovedanimi drogami.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 30. 12. 1997 in/ali zaključek 30. 12.
1997.

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: vsebinska ustreznost: nenasproto-
vanje okolice, zainteresirani izvajalec pro-
grama.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 11.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 37,000.000 SIT, najvišja cena:
40,000.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje
predlogov (57. do 60. člen).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 68, z dne 7. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 12. 1997.
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Ob-5532

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: MDDSZ, kont. oseba Dunja Bubanj,
dipl. inž. arh., Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
061/178-34-09, faks 061/178-33-77, soba
št. 6.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za bivalno enoto “Kovač” pri
CUDV Črna na Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 18. 12. 1997 in/ali zaključek 31. 12.
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 – izbran Slovenija-
les Sling, d.d., Ljubljana, s ceno 4,376.451
SIT.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 12.
1997 ob 13. uri, na naslovu: MDDSZ, Kot-
nikova 5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 4,376.451 SIT, najvišja cena: 4,977.293
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. 71 z dne 21. 11. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 19. 12. 1997.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 2089/97 Ob-5487

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.,
Sežana, Partizanska c. 2, kontaktna oseba
Duška Jurman Šukalo, tel. 067/31-341.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
oziroma rekonstrukcija meteorne kanali-
zacije od križišča 0-10-23 do Hotela Tri-
glav v Sežani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka 1. 12. 1997 ter
zaključek del 31. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: Vsi
ponudniki so ustrezno strojno opremljeni,
razpolagajo s strokovnim kadrom ter ima-
jo primerne reference. Zato se je naročnik
odločil za cenovno najugodnejšega ponud-
nika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v sejni
sobi KSP d.d., Sežana, Partizanska c. 2, Se-
žana, 25. 11. 1997 ob 13. uri.

Število prispelih ponudb: pravočasno so
prispele tri ponudbe; najnižja ponudbena ce-
na je bila 13,947.167 SIT, najvišja pa
14,722.758 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZNJ).

Datum in številka javnega razpisa: Ur. l.
RS, št. 70 z dne 14. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 19. 12. 1997.

Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.
Sežana

Št. 110-1/97 Ob-5488A

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih, (Ur. l. RS, št.
24/97) Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika

za javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za:

AC Fram - Slivnica - BDC;
rekonstrukcija obvoznih cest

Izvajalec: SCT d.d., Ljubljana.
Orentacijska vrednost del znaša

65,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok dokončanja del pa 1 mesec po podpi-
su pogodbe za Bohovsko cesto, 2 meseca po
podpisu pogodbe za Glasarjev trg in 3 mese-
ce po podpisu pogodbe za Hoško cesto.

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 5. 11.
1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije Repub-
like Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška
19, soba št. 220/II. Kontaktna oseba je Vla-
dimir Breščak, dipl. inž., tel. 062/224-559.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika je bila najnižja cena.

DARS, d.d.

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Št. 300/97 Ob-5486

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: Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in
okolje, Slovenčeva 93, Ljubljana, kont. ose-
ba: Jana Gosar.

2. Predmet javnega naročila: nabava
raziskovalno merilne opreme na osnovi
objave v Ur. l. RS, št. 70/97.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
12,956.388,30 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: pri iz-
biri je komisija upoštevala tehnične para-
metre ter ugodnosti glede servisiranja in po-
sodabljanja opreme.

5. Izbrani dobavitelj: Geoservis d.o.o.,
Skaručna.

Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in
okolje, Ljubljana

Št. 110-1/97 Ob-5489B

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za:

AC Hoče - Arja vas: CP Tepanje
- izdelava lokacijske in projektne

dokumentacije PGD in PZI
Izvajalec: Inženiring biro d.o.o., Mari-

bor.
Vrednost del znaša: 1,627.185 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-5489C

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za:

HC Razdrto–Vipava: izdelava projektne
dokumentacije IP, PGD, PZI in PZR
Izvajalec: Proniz, d.o.o., Ljubljana.
Vrednost del znaša: 110,119.908 SIT.

DARS, d.d.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 135/97 Ob-5469

Na podlagi 21. člena statuta Cestnega
podjetja Murska Sobota, d.d., družbe za
vzdrževanje in gradnjo cest ter v skladu s
sklepom začasnega nadzornega sveta z dne
17. 11. 1997, začasna uprava in začasni nad-
zorni svet sklicujeta

1. skupščino delničarjev
 delniške družbe Cestnega podjetja

Murska Sobota, d.d.,
ki bo v torek, 20. 1. 1998, ob 12. uri, v

sejni sobi družbe, v Murski Soboti, Lendav-
ska 64.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Notar odpre skupščino, na predlog zača-

sne uprave predlaga dva preštevalca glasov
in ugotovi sklepčnost.

Predlog sklepa:
– potrdita se predlagana preštevalca gla-

sov,
– ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
2. Izvolitev predsednika skupščine in po-

trditev notarja za sestavo notarskega zapi-
snika.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani
predsednik skupščine in potrdi notar za se-
stavo notarskega zapisnika.

3. Seznanitev z dnevnim redom skupšči-
ne. Predsednik skupščine seznani skupščino
z dnevnim redom.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red.
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4. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovnik o delu skupščine v besedilu, kot ga
predlaga začasna uprava.

5. Informacija začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja podjetja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme in-
formacijo začasne uprave o poteku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja.

6. Seznanitev skupščine z delom zača-
snega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o delu začasnega nadzornega sveta.

7. Seznanitev z rezultati poslovanja za
leta 1993, 1994, 1995, 1996 in za obdobje
od 1. 1. 1997 do 30. 9. 1997, z oceno rezul-
tatov do konca leta 1997 ter seznanitev z
mnenjem začasnega nadzornega sveta in po-
ročilom revizijske hiše.

Predlog sklepa: skupščina potrdi sklep,
kot ga je predlagal začasni nadzorni svet
družbe.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja za poslovni leti 1997 in 1998, po pred-
logu začasnega nadzornega sveta.

9. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta, volitve članov nadzornega sveta pred-
stavnikov delničarjev in seznanitev s člano-
ma nadzornega sveta, ki sta predstavnika
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta, izvoli predla-
gane člane nadzornega sveta kot predstav-
nike delničarjev ter se seznani z imenova-
njem članov nadzornega sveta, ki ju je ime-
noval svet delavcev.

10. Določitev nagrad za delo članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določi nagrade za delo v višini kot jo
predlaga začasna uprava.

11. Predlogi in vprašanja 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 ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo na sedež družbe, najpozneje
tri dni pred skupščino.

Udeležence vabimo, da se ob prihodu
na skupščino, pol ure pred začetkom seje
prijavijo predstavniku družbe, na kraju
kjer bo seja in s podpisom seznama prisot-
nih 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 tudi s pisnim
pooblastilom.

Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino, s predlogi skle-

pov, si delničarji lahko ogledajo na sedežu
družbe, pri vodji pravno kadrovskega sek-
torja, vsak  delovnik od 10. do 12. ure, do
dneva zasedanja skupščine.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev, k posa-

meznim točkam dnevnega reda, morajo bi-
ti pisni, obrazloženi in vloženi na sedežu

družbe, v sedmih dneh po objavi tega skli-
ca.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se bo ponovno sestala istega dne,
v istem prostoru, eno uro pozneje, to je ob
13. uri.

Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča, ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Cestno podjetje Murska Sobota, d.d.
začasna uprava in začasni nadzorni svet

Št. 97/146 Ob-5470

Na podlagi 7.4. člena statuta družbe Pe-
tovia avto Ptuj, d.d. in skladno z zakonom o
gospodarskih družbah začasna uprava skli-
cuje

1. skupščino delničarjev družbe
Petovia avto Ptuj, trgovina in storitve,

d.d., Ormoška cesta 23, Ptuj,
ki bo dne 22. 1. 1998 ob 13. uri v prosto-

rih jedilnice Gastro v Ptuju  z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave se iz-
voli predsednika skupščine, dva preštevalca
glasov in imenuje notar za vodenje zapisni-
ka.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
objava ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.

3. Obravnava poročila o izvedbi lastnin-
skega preoblikovanja podjetja Petovia avto
Ptuj.

Predlog sklepa začasne uprave: potrdi se
poročilo o izvedbi lastninskega preobliko-
vanja podjetja Petovia avto Ptuj v predlože-
nem besedilu.

4. Obravnava in sprejem revidiranega
letnega poročila za leto 1996.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta predlog sklepa začasne upra-
ve: sprejme se revidirano letno poročilo za
leto 1996 v predloženem besedilu.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave: sprejme se predlagana delitev do-
bička družbe za leto 1993, 1994, 1995 in
1996, in sicer: za dividende se nameni sku-
paj 12,690.000 SIT, kar pomeni 1.000 SIT,
bruto za delnico; skupni znesek 30,000.000
SIT se nameni za rezerve družbe, znesek v
višini 29,795.732 SIT pa ostane  nerazde-
ljen.

6. Obravnava sprememb in dopolnitev
statuta ter sprejem čistopisa statuta.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme-
jo se predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe ter čistopis statuta.

7. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta, izvolitev članov nadzornega sveta pred-
stavnikov delničarjev in seznanitev s člani
nadzornega sveta predstavniki delavcev.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na razreši člane začasnega nadzornega sve-
ta in izvoli naslednje člane nadzornega sve-
ta – predstavnike delničarjev: Tomaž Men-
cinger, Boštjan Kralj in se seznani s čla-
nom, predstavnikom delavcev.

8. Sprejem sklepa o nadomestilu za ude-
ležbo nasejah nadzornega sveta (sejnine).

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se predlog začasne uprave o določitvi sejni-
ne za člane nadzornega sveta, in sicer za
predsednika 40% in za člana 30% povpreč-
ne neto plače v družbi.

9. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1997.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1997 skupščina imenuje Prelog in Si-
mam Revizija in drugi k.d., Ptuj.

10. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi  skle-

pov je delničarjem na vpogled pri tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure v času od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zaseda-
nja skupščine.

Delničarji lahko v sedmih dneh od obja-
ve sklica skupščine svoje pripombe ter spre-
minjevalne ali dopolnilne predloge pisno
sporočijo upravi družbe. Uprava bo o ute-
meljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bo o spremenjenih predlogih najpozneje v
12 dneh po sklicu skupščine obvestila del-
ničarje.

Previco udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniški knjigi KDD- Klirinško de-
potne družbe, d.d., Ljubljana na dan 31. 12.
1997 in ki svojo udeležbo na skupščini pi-
sno prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni pred
skupščino.

Kolikor na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo skupščina zasedala istega dne
ob 13. uri v istih prostorih.

Petovia avto Ptuj, d.d.
začasna uprava

Ob-5471

Družba Stedek, podjetje za obdelavo in
dekoriranje stekla, d.d., Hrastnik, Cesta pr-
vega maja 14, je s sklepom opr. št. 9415657
vpisana v sodnem registru pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, vložila številka
12319000.

Uprava družbe Stedek, podjetje za obde-
lavo in dekoriranje stekla, d.d., Hrastnik,
Cesta prvega maja 14, v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94 in 82/94) in v skladu s pr-
vim odstavkom 13. člena statuta družbe skli-
cuje

4. redno skupščino delničarjev
družbe Stedek, podjetje za obdelavo in

dekoriranje stekla, d.d., Hrastnik, Cesta
prvega maja 14

Skupščina delniške družbe bo dne, 20. 1.
1998 ob 16. uri, na sedežu družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsedujoči skupščine
v skladu s predlogom in preštevalce glasov.
Seji bo prisostvoval notar v skladu s predlo-
gom.

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlog dnev-

nega reda.
3. Razrešnica članom uprave.
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Predlog sklepa: skupščina razreši člane
uprave.

4. Imenovanje novih članov uprave.
Predlog sklepa: skupščina izvoli nove

člane uprave za dobo 5 let v skladu s pred-
logom. Skupščina izvoli predsednika upra-
ve v skladu s predlogom.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave druž-

be se sprejmejo predlagane spremembe sta-
tuta družbe, določene v predlogu sklepov št.
5/a in 5/b.

6. Nakup nepremičnin.
Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-

log nakupa nepremičnin v skladu s predlo-
gom.

7. Sejnine.
Predlog sklepa: skupščina določi višino

sejnine v skladu s predlogom.
Gradiva k posameznim točkam dnevne-

ga reda, vključno s predlogi sprememb sta-
tuta in njihova obrazložitev so delničarjem
na vpogled v tajništvu podjetja na sedežu
družbe vsak delovnik med 12. in 14. uro.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo pred-
lagatelji vložiti v pisni obliki in obrazlože-
ne pri upravi družbe v roku 10 dni po objavi
sklica skupščine.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica skupščine bo ponovna seja skupščine
istega dne v istem prostoru in z istim dnev-
nim redom eno uro kasneje, v tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Stedek d.d., Hrastnik
uprava družbe

Ob-5472

Družba Forstek, orodjarstvo, inženiring,
trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik, Cesta
prvega maja 14, je s sklepom opr. št.
9415658 vpisana v sodnem registru pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani, vložna šte-
vilka 12318900.

Uprava družbe Forstek, orodjarstvo, in-
ženiring, trgovina, zastopstvo, d.d., Hrast-
nik, Cesta prvega maja 14, v skladu z dolo-
čili zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) in v skladu s
prvim odstavkom 13. člena statuta družbe
sklicuje

4. redno skupščino delničarjev
družbe Forstek, orodjarstvo, inženiring,

trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik,
Cesta prvega maja 14

Skupščina delniške družbe bo dne 20. 1.
1998 ob 16. uri, na sedežu družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsedujoči skupščine
v skladu s predlogom in preštevalce glasov.
Seji bo prisostvoval notar v skladu s predlo-
gom.

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlog dnev-

nega reda.
3. Razrešnica članoma uprave.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane

uprave.

4. Imenovanje novih članov uprave.
Predlog sklepa: skupščina izvoli nove

člane uprave za dobo 5 let v skladu s pred-
logom. Skupščina izvoli predsednika upra-
ve v skladu s predlogom.

5. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave druž-

be se sprejmejo predlagane spremembe Sta-
tuta družbe, določene v predlogu sklepov št.
5/a in 5/b.

6. Nakup nepremičnin.
Predlog sklepa: skupščina pooblašča

upravni odbor za sprejem sklepov o nakupu
nepremičnin.

7. Sejnine.
Predlog sklepa: skupščina določi višino

sejnine v skladu s predlogom.
Gradiva k posameznim točkam dnevne-

ga reda, vključno s predlogi sprememb sta-
tuta in njihova obrazložitev so delničarjem
na vpogled v tajništvu podjetja na sedežu
družbe vsak delovnik med 12. in 14. uro.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo pred-
lagatelji vložiti v pisni obliki in obrazlože-
ne pri upravi družbe v roku 10 dni po objavi
sklica skupščine.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica skupščine bo ponovna seja skupščine
istega dne v istem prostoru in z istim dnev-
nim redom eno uro kasneje, v tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Forstek d.d., Hrastnik
uprava družbe

Ob-5473

Družba Sinet, podjetje za storitve in pro-
izvodnjo, d.d. Hrastnik, Grajska pot 8, je s
sklepom opr. št. 9415659 vpisana v sodnem
registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
vložna številka 12318800.

Uprava družbe Sinet, podjetja za storitve
in proizvodnjo, d.d. Hrastnik, Grajska pot 8,
v skladu z določili zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94 in
82/94) in v skladu s prvim odstavkom
13. člena statuta družbe sklicuje

4. redno skupščino delničarjev
družbe Sinet, podjetje za storitve in

proizvodnjo d.d. Hrastnik, Grajska pot 8
Skupščina delniške družbe bo dne 20. 1.

1998 ob 16. uri, na sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine, izvoli se predsedujoči skupščine
v skladu s predlogom in preštevalce glasov.
Seji bo prisostvoval notar v skladu s predlo-
gom.

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlog dnev-

nega reda.
3. Razrešnica članom uprave.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane

uprave.
4. Imenovanje novih članov uprave.
Predlog sklepa: skupščina izvoli nove

člane uprave za dobo 5 let v skladu s
predlogom. Skupščina izvoli predsednika
uprave v skladu s predlogom.

5. Sprememba statuta
Predlog sklepa: na predlog uprave družbe

se sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe, določene v predlogu sklepov št. 5/a
in 5/b.

6. Sejnine
Predlog sklepa: skupščina določi višino

sejnine s predlogom.
7. Razširitev dejavnosti podjetja
Predlog sklepa: skupščina sprejme

uskladitev statuta družbe o razširitvi
dejavnosti.

Gradiva k posameznim točkam dnevne-
ga reda, vključno s predlogi sprememb sta-
tuta in njihova obrazložitev delničarjem na
vpogled v tajništvu podjetja na sedežu druž-
be vsak delovnik med 12. in 14. uro.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo na skupščini predložiti potrdila o
delnicah. Pooblaščenci se morajo izkazati s
pooblastilom za zastopanje.

Morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo pred-
lagatelji vložiti v pisni obliki in obrazlože-
ne pri upravi družbe v roku 10 dni po objavi
sklica skupščine.

Skupščina veljavno odloča z večino gla-
sov, če je na seji pristonih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica skupščine bo ponovna seja skupščine
istega dne v istem prostoru in z istim dnev-
nim redom eno uro kasneje; v tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Sinet d.d., Hrastnik
uprava družbe

Ob-5474

Uprava družbe Vesna, podjetje za aku-
mulatorsko dejavnost, d.d., Maribor, Eins-
pielerjeva 31, sklicuje na zahtevo nadzorne-
ga sveta na podlagi VIII. poglavja 34. točke
statuta družbe

4. sejo skupščine
delničarjev Vesna, podjetje za

akumulatorsko dejavnost, d.d., Maribor,
Einspielerjeva 31,

ki bo dne 22. 1. 1998 ob 11. uri na sede-
žu družbe v Mariboru, Einspielerjeva 31.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in sklepčnosti in imenovanje pre-
števalca glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli prešte-
valca glasov po predlogu uprave.

2. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča od dosedanjih 427,262.000 SIT
na 488,805.000 SIT. Povečanje osnovnega
kapitala se izvrši z izdajo 61.543 navadnih
imenskih delnic v nominalni višini 1.000
SIT vsaka. Emisijski znesek in cena ene
delnice znaša 1.950 SIT. Povečanje osnov-
nega kapitala in vplačilo delnic zagotovi
Autocenter - Merkur, Dioničko društvo za
proizvodnju, vanjsku i unutranju trgovinu,
Zagreb, Martičeva 9, ostali delničarji druž-
be pa se odpovedujejo prednostni pravici
vpisa in vplačila novoizdanih delnic. Vpla-
čilo novoizdanih delnic bo izvršeno najpoz-
neje v roku 12 mesecev od dneva sprejetja
sklepa na skupščini. Delnice nove izdaje po
teh sklepih imajo enake lastnosti in dajejo
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imentiku enake pravice, kot delnice prve
izdaje.

3. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: razrešijo se člani nad-
zornega sveta družbe: Sonja Žnidarčič, Ja-
nez Pajek, Barbara Schaffer in Kaja Špiler.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: imenujejo se člani nad-
zornega sveta družbe: Nikola Zovko, Josip
Boban, Majan Gudelj in Matjaž Križaj.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe vsak de-
lovni dan od 10. do 12. ure.

Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki, ki najpozneje do tri dni
pred skupščino pisno najavijo svojo ude-
ležbo.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupšči-
na ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število pri-
sotnih delničarjev.

Vesna d.d., Maribor
uprava družbe

Št. 191/97 Ob-5475

Na podlagi določil statuta družbe Česal-
nice Ljubljana, d.d., sklicujem

5. sejo skupščine delniške družbe
Česalnice Ljubljana, d.d., Ljubljana

Luize Pesjakove 9,
ki bo v torek, dne 20. 1. 1998 ob 12. uri

na sedežu družbe Česalnice Ljubljana, d.d.,
Luize Pesjakove 9, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Uprava otvori skupščino in ugotovi ali je
na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta:
Skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine Božnar Stan-

ka,
– za preštevalko glasov Golob Nevenka,
– za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notar Dernovšek Jože.
3. Razrešitev člana nadzornega sveta

Božnar Stanke – na njeno  željo.
Predlog sklepa uprave in nadzornega

sveta: skupščina razreši članico nadzornega
sveta Stanko Božnar na njeno lastno željo.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina bo odločala o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarjem, ki imajo 4.000 ali več
delnic bomo gradivo poslali po pošti, dru-
gim pa je na vpogled v prostorih Česalnice
Ljubljana Luize Pesjakove 9, vse delovne
dni od 11. do 13. ure.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja ali njegovim potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.

Delničarji ali njihovi pooblaščenci naja-
vijo svojo udeležbo na skupščini v pisni

obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Rok za prijavo je do 16. 1. 1998. Prijavo je
treba poslati v priporočenem pismu oziro-
ma po telefaksu, kateremu pa mora nujno
slediti priporočeno pismo.

Delničarji lahko v 7 dneh od objave tega
sklica sporočijo upravi svoje nesprotne
predloge.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine ponovno sestane v istem prosto-
ru, z istim dnevnim redom in glasuje ne
glede na število prisotnih delnic.

Česalnica Ljubljana, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-5556

Emona Obala Koper, d.d., Pristaniška 12,
Koper, objavlja

obvestilo
o 2. skupščini delničarjev,

ki je bila 12. 12. 1997 v Kopru, v prosto-
rih Banke Koper, d.d.

Na 2. seji skupščine družbe so bili spre-
jeti naslednji sklepi:

Prvič: direktor družbe Zmago Furlan je
otvoril skupščino in ugotovil, da je na 2.
seji skupščine od skupnega števila glasov z
glasovalno pravico 1,735.944 prisotnih na
skupščini 1,343.675 glasov ali 88,92% vseh
glasov. Seja skupščine je sklepčna in lahko
veljavno odloča. Sklep je bil soglasno spre-
jet.

Drugič: za predsednika skupščine je bil
imenovan Marjan Škoda, za preštevalki gla-
sov Mateja Stanič Rudolf in Tanja Gulja, za
sestavo notarskega zapisnika je bil določen
notar Dravo Ferligoj. Sklep je bil soglasno
sprejet.

Tretjič: skupščina je na predlog uprave
in nadzornega sveta sprejela letno poročilo
za leto 1996. Sklep je bil soglasno sprejet.

Četrtič: skupščina družbe je razporedila
del ustvarjenega čistega dobička za leto
1996 v višini 250,345.804,50 SIT, in sicer:

a) za rezerve z nadaljnjim namenom in-
vestiranja v skladu z investicijskim planom,
odprtimi projekti in v skladu s srednjeroč-
nim planom 222,845.804,50 SIT,

b) za nagrade upravi in vodilnim mana-
gerjem v skladu s 6.7. točko statuta, izplač-
ljivo polovico v gotovini, drugo polovico pa
v delnicah družbe po povprečni ponderirani
vrednosti delnic od prvega dne kotacije del-
nic družbe na OTC trgu do dneva sklica
zasedanja 2. skupščine družbe 25,000.000
SIT,

c) za nagrade nadzornemu svetu družbe,
izpljačljivo polovico v gotovini, drugo po-
lovico pa v delnicah družbe po povprečni
ponderirani vrednosti delnic od prvega dne
kotacije delnic družbe na OTC trgu do dne-
va sklica zasedanja 2. skupščine družbe
2,500.000 SIT.

Za sklep je glasovalo 70,85% glasov,
proti pa 29,15% glasov.

Po izvedenem glasovanju sklepa je
pooblaščenec Slovenskega odškodninske-
ga sklada d.d. najavil izpodbojno tožbo gle-
de sprejetja sklepa pod to točko dnevnega
reda.

Emona Obala Koper, d.d.,
uprava – direktor družbe

Ob-5555

Družba BTC Shopping center, družba za
ustanavljanje in upravljanje podjetij, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 152, v skladu z do-
ločbo drugega odstavka 454. člena zakona o
gospodarskih družbah, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
sprejet na skupščini družbenikov, ki je

potekala dne 12. 12. 1997:
Osnovni kapital družbe v višini

1.724,486.419 SIT se zniža za
1.722,986.419 SIT na 1,500.000 SIT.

Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so
doslej pokrivala osnovni kapital sprosti in
vrne oziroma izplača edinemu družbeniku.

Pozovejo se znani upniki, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanj-
šanjem osnovnega kapitala.

Upnikom, ki z znižanjem ne soglašajo se
poravna njihove zahtevke.

Upnike družbe BTC Shopping center,
d.o.o., Ljubljana, pozivamo, da se zglasijo
na sedežu družbe, na naslovu Šmartinska
152 in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

BTC Shopping center,
d.o.o., Ljubljana

Razne objave

Št. 39/97 Ob-5544

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, objavlja

razpis
za sofinanciranje mladinskih in otroških

projektov v letu 1998
1. Namen tega razpisa je:
A) Sofinancirati mladinske programe,

namenjene mladim med 15. in 29. letom
starosti, ki jih izvajajo mladinske in druge
organizacije.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
predvsem programi, ki so namenjeni:

– bilateralnemu sodelovanju,
– preprečevanju nasilja med mladimi,
– premagovanju težav v obdobju brez-

poselnosti;
B) Sofinancirati programe, namenjene

otrokom do 14. leta, ki jih izvajajo mladin-
ske in druge organizacije.

Prednost pri sofinanciranju bodo imeli
predvsem programi, ki so namenjeni:

– preprečevanju nasilja med otroki,
– aktivnemu preživljanju prostega časa

otrok.
2. Na ta razpis se lahko prijavijo:
– nevladne (neprofitne in prostovoljne)

organiazcije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS,

– mladinske organizacije v političnih
strankah, registriranih po zakonu o politič-
nih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94),

– mladinski centri, ki so registrirani kot
pravne osebe v RS,

– polnoletne in poslovno sposobne fizič-
ne osebe z državljanstvom RS.
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3. Pogoji za dodelitev sredstev:
– izvajalec projekta mora zagotoviti naj-

manj 50% sofinanciranja iz drugih virov;
od tega vsaj 25% iz neproračunskih sred-
stev,

– izvajalec mora projekt, prijavljen na ta
razpis, izvesti v letu 1998.

4. Temeljni kriteriji za vrednotenje pro-
jekta:

– jasna predstavitev, realnost, uporab-
nost, izvedljivost projekta, potreba po nje-
govi izvedbi, aktivna udeležba mladih pri
načrtovanju in izvajanju projekta, oziroma
aktivnost otrok v prostočasnih dejavnostih,

– rezdelana vsebina in program projek-
ta, z opredeljenim namenom in pričakova-
nimi rezultati,

– jasna časovna razdelanost programa in
starostna struktura udeležencev projekta,

– dosedanji dosežki prijavitelja pri izva-
janju projektov za mlade,

– sodelovanju z drugimi organizacijami
in institucijami,

– natančno opredeljeni odhodki in pri-
hodki, povezani z izvajanjem projekta ter
naveden pričakovani znesek sofinanciranja
Urada RS za mladino.

Urad RS za mladino bo izmed prispelih
ponudb izbral najbolj kvalitetne, glede na
namen razpisa in kriterije, opredeljene v toč-
ki 4, vendar največ do 50% vrednosti pro-
jekta.

5. Orientacijska vrednost tega razpisa je
68 mio SIT.

6. Prijave za razpis je potrebno poslati:
– na izpolnjenem razpisnem obrazcu (iz

razpisne dokumentacije), z vtipkanimi po-
datki,

– v zaprtem ovitku z označbo “Ne odpi-
raj – Ponudba za mladinski projekt” oziro-
ma “Ne odpiraj – ponudba za otroški pro-
jekt,

– na naslov Urad RS za mladino, Šmar-
tinska 134a, Ljubljana.

7. Mešana komisija za mladinska vpra-
šanja bo upoštevala le tiste ponudbe, ki bo-
do poslane po pošti do vključno 26. januarja
1997 ali oddane v tajništvu Urada RS za
mladino (soba 307), najpozneje do 26. ja-
nuarja 1997 do 14. ure. Ponudniki bodo pre-
jeli potrdilo o prevzemu ponudbe.

Razpisno dokumentacijo (z razpisnim
obrazcem) dobijo ponudniki po pošti ali v
tajništvu Urada RS za mladino. Vse dodatne
informacije lahko ponudniki dobijo na Ura-
du RS za mladino, vsak delovni dan med
12. in 14. uro, po tel. 1842-457.

Ta razpis velja za obdobje med 1. 1.
1998 in 31. 12. 1998.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 740-97 Ob-5490

Na podlagi 5. člena pravilnika o postop-
kih in pogojih porabe sredstev Ekološko raz-
vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb

gospodarskih družb 10IN97A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih

sredstev

Predmet razpisa so krediti Ekološko raz-
vojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (v nadaljevanju ERSRS), za na-
ložbe na ozemlju Republike Slovenije v
skupnem znesku 1,5 milijarde SIT.

Krediti bodo dodeljeni gospodarskim
družbam za investicije, skladne z zakoni in
drugimi predpisi, po naslednjih delnih na-
menih:

A) naprave in tehnologije varstva oko-
lja, v okvirni višini 500 milijonov SIT

– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne pli-
ne, opredeljene v predpisih o emisiji snovi v
zrak (objavljeni v Ur. l. RS, št. 73/94, 68/96)
(delni namen PLI),

– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
čistilnih naprav za tehnološke odpadne vo-
de, opredeljene v predpisih o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda (ob-
javljeni v Ur. l. RS, št. 35/96) in/ali pripada-
jočih tehnoloških kanalizacijskih omrežij
(delni namen VOD),

– naložbe v izgradnjo in rekonstrukcijo
sistemov za zbiranje, razvrščanje, predela-
vo in reciklažo odpadkov, opredeljenih v
pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki,
ki vsebujejo nevarne snovi (Ur. l. SRS, št.
20/86, 4/89, Ur. l. RS, št. 39/96) (delni na-
men ODP);

B) okolju prijaznejše tehnologije in iz-
delki, v okvirni višini 500 milijonov SIT:

– naložbe v rekonstrukcijo obstoječih po-
strojenj s ciljem zmanjševanja specifičnih
emisij odpadnih snovi in energije (delni na-
men REK),

– naložbe v izgradnjo/nakup nadomest-
nih tehnologij s ciljem uvajanja čistejših teh-
noloških postopkov - preprečevanja onesna-
ževanja na izvoru (delni namen ČIS),

– naložbe v proizvodnjo izdelkov, ki za-
gotavljajo zmanjšanje vplivov na okolje v
svojem celotnem življenjskem ciklusu (del-
ni namen IZD);

C) realizacija ekoloških sanacijskih pro-
gramov, v okvirni višini 500 milijonov SIT:

– naložbe, opredeljene v programih, po-
trjenih s strani Ministrstva za okolje in pro-
stor, za katere so bile oblikovane dolgoroč-
ne rezervacije v otvoritvenih bilancah na
osnovi zakona o lastninskem preoblikova-
nju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92) (delni na-
men SAN).

2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske

družbe, ki so v svoji poslovni banki raz-
vrščene v bonitetni razred A, B ali izjemo-
ma C - ta pogoj ni obvezujoč ob predložitvi
državnega poroštva oziroma poroštva Slo-
venske izvozne družbe (SID) ali Slovenske
razvojne družbe (SRD).

b) finančni pogoji kreditiranja
S krediti po tem razpisu je mogoče kriti

praviloma do 50% predračunske vrednosti -
podrobnejša opredelitev je podana v razpi-
sni dokumentaciji. Posamični kredit pravi-
loma ne more biti nižji od 10 milijonov SIT.
Krediti bodo odplačevani brez moratorija, v
četrtletnih obrokih, z odplačilno dobo pra-
viloma največ 5 let - v odvisnosti od višine
investicije in življenjske dobe opreme.

Kredit bo potrebno zavarovati s predlo-
žitvijo akceptnih nalogov in menic ter ene-
ga od naslednjih zavarovanj:

– ali ustrezno zavarovanje s strani drža-
ve, SID ali SRD;

– ali bančna garancija za ERSRS spre-
jemljive banke;

– ali drugo za ERSRS sprejemljivo ena-
kovredno zavarovanje (prvovrstni vrednost-
ni papirji...).

Letna obrestna mera je določena kot te-
meljna obrestna mera (TOM), povečana za
4 odstotne točke.

Ustrezni deleži sredstev bodo kreditoje-
malcem oziroma izvajalcem nakazovani po
predložitvi mesečnih obračunov dotlej
opravljenih del.

c) ostale določbe
Investicije oziroma faze investicij, za ka-

tere bodo dodeljeni krediti po tem razpisu,
morajo biti pričete po 1. 1. 1997 in zaklju-
čene do 31. 12. 1999.

Pred sklenitvijo kreditne pogodbe bodo
morali kandidati imeti poravnane vse za-
padle obveznosti do ERSRS in predložiti
sklep ustreznega organa o najemu kredita.
Pred prvim črpanjem sredstev bodo morali
kreditojemalci predložiti ustrezno zavaro-
vanje in v primerih, kjer je bilo ob prijavi
predloženo lokacijsko dovoljenje, še grad-
beno dovoljenje.

3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora vsebo-

vati:
a) vlogo za dodelitev kredita z osnovni-

mi podatki kandidata in podatki o investiciji
(sestavni del razpisne dokumentacije), z do-
kazili, zahtevanimi v razpisni dokumentaci-
ji;

b) dokazila o usposobljenosti, opredelje-
na v razpisni dokumentaciji;

c) lokacijsko dovoljenje, enotno dovo-
ljenje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi
del za kreditirano investicijo - če investicija
zajema gradbena dela ali namestitev stacio-
narne tehnološke opreme, za nabavo ostale
opreme pa ustrezno izjavo/dokazilo proizva-
jalca opreme o skladnosti z okoljskimi pred-
pisi;

d) izvleček iz projektne dokumentacije,
citirane v lokacijskem dovoljenju, dovolje-
nju za gradnjo oziroma odločbi o priglasitvi
del - za investicije iz predhodne alinee -
podrobneje opredeljeno v razpisni doku-
mentaciji;

e) investicijsko dokumentacijo za obrav-
navano investicijo, izdelano v skladu z me-
todologijo, opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji;

f) ponudbeni predračun izbranega po-
nudnika s podrobno specifikacijo cen posa-
meznih del in opreme ter sklep o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika izmed praviloma
vsaj treh ponudb;

g) predlog zavarovanja kredita - pismo o
nameri banke za izdajo bančne garancije ali
dokazila o možnosti pridobitve poroštva s
strani države, SID ali SRD, ali s strani
ERSRS predhodno potrjen predlog drugega
sprejemljivega zavarovanja;

h) potrdilo o plačilu obdelave vloge v
znesku 105.000 SIT.

4. Informiranje kandidatov
Za dodatne informacije lahko kandidati

pisno zaprosijo Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije, d.d., 1000 Ljubljana, Trg
Republike 3. Odgovori na vprašanja, rele-
vantna za vse kandidate, bodo poslani na
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naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo za posamezni delni
namen iz točke 1 tega razpisa in še ne bodo
oddali prijave.

5. Rok in način prijave
Razpis je odprt do dodelitve oziroma po-

rabe sredstev, oziroma najkasneje do 30. 6.
1998. Prvo odpiranje vlog bo 2. 3. 1998,
nadaljnja odpiranja pa v začetku vsakega
meseca. V vsakokratno vrednotenje bodo
uvrščene vloge, prispele do 15. ure zadnje-
ga delovnega dneva v predhodnem mesecu
- merodajen je rok prispetja na ERSRS in ne
rok oddaje na pošti.

Kandidati se lahko dogovorijo za poši-
ljanje razpisne dokumentacije na njihov na-
slov vsak delovni dan od 1. 1. 1998 naprej
od 13. do 15. ure na Ekološko razvojnem
skladu Republike Slovenije, d.d., 1000 Ljub-
ljana, Trg Republike 3, tel. 061 12 55 178,
pri Poloni Dodič. Pred pošiljanjem razpisne
dokumentacije morajo kandidati posredo-
vati dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v
višini 15.000 SIT ter navesti naslov, tele-
fon/telefax in kontaktno osebo kandidata,
naziv investicije, delni namen razpisa, v ka-
terega se investicija uvršča ter okvirno viši-
no zaprošenih sredstev.

Prijave na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsak projekt posebej v zaprti kuverti z na-
vedbo naslova pošiljatelja in napisom:
“Prijava na javni razpis 10IN97A-xxx (šifra
delnega namena) - Ne odpiraj!”).

6. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izvedbo razpisa (v nada-

ljevanju: komisija) ob odpiranju vlog ugo-
tovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih
elementov iz 3. točke, tako vlogo zavrže in
kandidata o tem obvesti v osmih dneh po
končanem odpiranju.

Med vrednotenjem vlog lahko komisija
od kandidatov zahteva dodatne informacije,
podatke in neodvisna strokovna mnenja - na
stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih
dodatnih informacij oziroma dokumentaci-
je ne dostavi v zahtevanih rokih, se komisi-
ja odloča na osnovi znanih podatkov.

Komisija za izvedbo razpisa bo po kon-
čanem vrednotenju sprejela sklep o dodeli-
tvi sredstev in obvestila vse kandidate,
uvrščene v vrednotenje, v roku 60 dni po
vsakokratnem odpiranju vlog.

7. Merila za dodeljevanje kreditov
Krediti bodo prednostno dodeljeni:
– projektom z višjo stopnjo pokritosti fi-

nančne konstrukcije z lastnimi sredstvi kan-
didata;

– projektom z večjim obsegom zmanjša-
nja emisij na enoto vloženih sredstev;

– projektom, ki zmanjšujejo porabo na-
ravnih virov in energije ter nastajanje od-
padkov na izvoru;

– projektom, pomembnim za varovanje
okoljsko občutljivih območij (jezera, mor-
je, kraška področja, vodni viri, naravni re-
zervati, narodni parki);

– projektom investitorjev, ki so pridobili
oziroma so v postopku pridobivanja certifi-
kata ISO 14000;

– projektom, pomembnim z vidika izva-
janja strategije prilagajanja EU na področju
okolja.

Postopek za pritožbo in sklepanje pogodb
je opredeljen v pravilniku o postopkih in po-

gojih porabe sredstev Ekološko razvojnega
sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana,
(Ur. l. RS, št. 75/97), podrobnejše opredeli-
tve posameznih pojmov in dokazil iz tega
razpisa pa v razpisni dokumentaciji.

Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.,

Ljubljana

Ob-5515

Gospodarska zbornica Slovenije, Ljub-
ljana, Slovenska 41, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje je:
– poslovni prostori v IX. nadstropju posl.

objekta Slovenska 58, stoječem na parc. št.
2467 – stavbišče s posl. stavbo 1021 m2 in
parc. št. 2468 – dvorišče 1.896 m2, vse k.o.
Ajdovščina, s pripadajočimi skupnimi pro-
stori, vse v izmeri 384 m2.

2. Javna dražba bo dne 16. 1. 1998 ob
10. uri na sedežu GZS, Slovenska 41, Ljub-
ljana, v sejni sobi III. nadstropja.

3. Izklicna cena za predmetne nepremič-
nine je 1,259.200 DEM, plačljivo v SIT,
preračunano iz DEM po srednjem tečaju za
DEM Banke Slovenije, veljavnem na dan
plačila.

Ostali pogoji dražbe so:
4. Izklicna cena se dviguje za 400.000

SIT. Kupec, ki bo na dražbi uspel mora
kupnino plačati:

– 50% najkasneje do 30. 1. 1998,
– 40% najkasneje do 30. 9. 1998.
Preostanek pa najkasneje v 15 dneh pred

izpraznitvijo predmetnih poslovnih prosto-
rov.

Prostori se kupujejo v trenutnem stanju
brez pomične opreme. Vsi prostori so zase-
deni in izpraznitev prostorov je najkasneje
30. 5. 1999.

5. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so
fizične osebe, morajo pred pričetkom javne
dražbe predložti dokazilo, da so državljani
Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne
osebe, pa morajo pred pričetkom dražbe
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodne-
ga registra.

6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene, ki mora biti
vplačana najmanj 3 dni pred pričetkom draž-
be na žiro račun št. GZS 50101-637-58127
pri Agenciji RS za plačilni promet, podruž-
nica Ljubljana. Plačilo varščine morajo dra-
žitelji pred pričetkom javne dražbe dokazati
s predložitvijo potrjenega virmanskega na-
loga ali potrjene položnice  o vplačani
varščini.

7. Varščina bo uspešnemu dražitelju vra-
čunana v kupnino pri prvem obroku, drugim
pa bo vrnjena brezobrestno v roku 5 dni po
končani dražbi.

8. Izbrani kupec mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v desetih dneh po dražbi. Če
pogodba v tem roku ni sklenjena, se varšči-
na ne vrne.

9. Dražba je uspešna tudi, če se dražbe
udeleži en ponudnik, ki pravočasno vplača
varščino.

10. Prometni davek, stroške sestave ku-
poprodajne pogodbe in stroške zemljiškok-
njižnega prepisa je dolžan poravnati kupec.

11. Vsa ostala določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem – uspe-
šnim dražiteljem, bodo zajeta v kupopro-
dajni pogodbi.

Informacije o javni dražbi so možne vsak
delovni dan od 7. do 13. ure na sedežu GZS,
po predhodnem telefonskem dogovoru z
Benčanom 126-43-31.

Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-5513

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Kopru z dne 26. 11. 1997 objavlja

prodajo delov premoženja
stečajnih dolžnikov z zbiranjem ponudb

Predmet prodaje:
1. Prodaja idealnega sorazmernega dela

40,95% objekta Železniškega postajnega po-
slopja v Kopru – avtobusna postaja, za naj-
nižjo ponujeno ceno 1,000.000 DEM v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila,

– vpis idealnega sorazmernega deleža v
korist prodajalca v zemljiški knjigi še ni
izveden.

2. Prodaja avtobusne postaje Piran, za
najnižjo ponujeno ceno 520.000 DEM v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Pogoji
A) Rok za zbiranje ponudb je 10 dni po

objavi na oglasni deski Okrožnega sodišča
v Kopru, enota Koper ter v Uradnem listu
RS, 19. 12. 1997.

B) Kupnina, izražena v DEM, je plačlji-
va v tolarski protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan sklenitve po-
godbe. Kupec mora plačati kupnino:

– 50% ob podpisu pogodbe (varščina je
všteta),

– 50% v roku 30 dni od sklenitve po-
godbe,

in sicer na žiro račun stečajnega dolžni-
ka. Če kupnina ni plačana v določenem ro-
ku, se prodajna pogodba razveljavi, plačana
varščina pa se zadrži v korist prodajalca
stečajnega dolžnika.

C) Varščino v višini 10% od izklicne ce-
ne nepremičnine v tolarski protivrednosti
DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila morajo ponudniki plačati pred
končanim rokom za oddajo ponudbe na žiro
račun št. 51400-690-64110 v korist Slavnik
International, d.o.o., Koper v stečaju, z na-
menom varščina za resnost ponudbe in po-
trdilo o vplačilu varščine priložiti kot prilo-
go k ponudbi ali priložiti k ponudbi bariran
ček ali nepreklicno bančno garancijo na pr-
vi poziv.

Varščino se uspešnemu ponudniku po
odbitku stroškov prodaje vračuna v kupni-
no, drugim pa brez obresti vrne najkasneje
v petih dneh.

D) Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora obsegati ponujeno

ceno, plačilne pogoje, izpisek iz registra za
pravne osebe ali overjeno kopijo potrdila o
državljanstvu Republike Slovenije za fizič-
ne osebe in dokazila o vplačilu varščine za
resnost ponudbe.

E) Prednost pri izboru bo imel tisti po-
nudnik, ki bo nudil višjo ceno in boljše pla-
čilne pogoje.
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Pisne ponudbe pošljite na naslov Okrož-
nega sodišča v Kopru z oznako St 1/93 “Po-
nudba – Ne odpiraj!”.

Najboljši ponudnik mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo v 10 dneh po dnevu od-
piranja pisnih ponudb, kupnino pa plačati
po razpisanih pogojih plačila kupnine, s tem
da si prodajalec pridrži lastninsko pravico
oziroma pravico uporabe do dokončnega
plačila kupnine. Kolikor do roka iz pogodbe
kupec ne bo plačal kupnine, bo prodajalec
odstopil od pogodbe, plačano varščino pa
obdržal kot skesnino.

Izročitev nepremičnin in prenos lastniš-
tva oziroma pravice uporabe prodane ne-
premičnine se na kupca izvrši šele po vpla-
čilu celotne kupnine (zadržana lastnina).

Prometni davek in vse druge dajatve ter
stroške v zvezi s prenosom nepremičnin pla-
ča kupec. Zemljiškoknjižni prepis nepremič-
nin, ki so predmet prodaje, uredi kupec na
svoje stroške.

Podrobnejše informacije lahko dobite na
sedežu stečajnega dolžnika pri Alojzu Zor-
ko po tel. 066/284-651 ali 33-882.

Stečajni upravitelj
Alojz Zorko

Ob-5516

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu z njenim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Oto Ve-
zonik iz Radelj ob Dravi

za odkup

5 rednih delnic Slovenske zadružne kme-
tijske banke, d.d., Ljubljana.

Delnice se ponujajo po ceni 316.000 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca in izročitvijo delniške listine v posest.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske
zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana,
kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 15 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z
določili statuta, prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravi-
co do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna kmetij-
ska banka, d.d., Ljubljana, Sektor zaklad-
ništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Ob-5517

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Pomurka
Mesna industrija, d.o.o., – v stečaju, Panon-
ska 11, Murska Sobota

za odkup
70 rednih imenskih delnic Slovenske za-

družne kmetijske banke, d.d., Ljubljana.
Delnice se ponujajo po ceni 350.000 SIT

za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca in izročitvijo delniške listine v posest.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske
zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana,
kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 15 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z
določili statuta, prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravi-
co do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna kmetij-
ska banka, d.d., Ljubljana, Sektor zaklad-
ništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Ob-5518

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Intes Mlin
in testenine, d.d., Meljska 19, Maribor

za odkup

100 rednih delnic Slovenske zadružne
kmetijske banke, d.d., Ljubljana.

Delnice se ponujajo po ceni 400.000 SIT
za eno delnico. Kupijo se lahko najmanj v
paketu 10 delnic ali v celotni ponujeni koli-
čini.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 51800-601-24555 in izročitvijo del-
niške listine v posest.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Slovenske
zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana,
kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 15 dni od dneva objave
tega oklica.

Delničarji banke, ki imajo v skladu z
določili statuta, prednostno pravico odkupa,
morajo upoštevati določila zakona o bankah
in hranilnicah, po katerih lahko posamezni
delničar pridobi več kot 15% delnic s pravi-
co do upravljanja banke, le s predhodnim
soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve in jih zbira Slovenska zadružna kmetij-
ska banka, d.d., Ljubljana, Sektor zaklad-
ništva, Miklošičeva 4, Ljubljana.

Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana

Št. 3/18 Ob-5512

Na podlagi 381. člena zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) objav-
ljam v postopku redne likvidacije nad druž-
bo IBL-Inženiring Biro, d.o.o., Ljubljana –
v likvidaciji, Železna cesta 18, Ljubljana,
naslednji

poziv upnikom
Dne 28. 11. 1997 je Okrožno sodišče v

Ljubljani pri vložku 1/01416/00 vpisalo za-
četek redne likvidacije nad družbo IBL-Inže-
niring Biro, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji.

Upnike pozivam, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS, pri-

javijo svoje terjatve likvidacijski upravite-
ljici, na naslov: Slovenska razvojna družba,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana, (za IBL-In-
ženiring Biro, d.o.o., Ljubljana – likvidacij-
ska upraviteljica Mojca Lukančič).

Terjatve naj se prijavijo pismeno v dveh
izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje ute-
meljenost terjatve.

Likvidacijska upraviteljica
Mojca Lukančič

Ob-5552

Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, 5. pokrajinsko poveljstvo SV,
Ljubljana, Leskoškova ul. 7, preklicuje služ-
bene izkaznice naslednjih delavcev: 1.
LIPUŠ Marko, št. izkaznice 092, 2.
JEŠELNIK Lilijana, št. izkaznice 543, 3.
RIJAVEC Miha, št. izkaznice B 5012, 4.
PETERCA Primož, št. izkaznice 593, 5.
DEBELJAK Andrej, št. izkaznice 5039, 6.
FRITZ Maj, št. izkaznice 5040, 7. LAMPE
Janko, št. izkaznice 148, 8. VODUŠEK Na-
taša, 9. STANOVNIK Klemen, št. izkaznice
B 5097, 10. PETRIČ Marjan, št. izkaznice
B 5103, 11. PRVINŠEK Marko, št. izkazni-
ce B 5554, 12. PETERNELJ Borut, št. iz-
kaznice B 5561, 13. ŽERJAV Mladen, št.
izkaznice B 5609, 15. BERTONCELJ Du-
šan, št. izkaznice 934, 16. ZAJC Milan, št.
izkaznice 023, 17. ZAGORC Aleš, št. iz-
kaznice B 5585.

Ministrstvo za obrambo
5. Pokrajinsko poveljstvo SV Ljubljana

Ob-5551

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, preklicuje veljavnost naslednjih zava-
rovalnih polic in OSE: STAN/94, 078775.

Ob-5549

SŽ-Železniški zdravstveni dom Ljublja-
na, Ljubljana, Celovška 4, preklicuje štam-
piljko okrogle oblike z naslednjim besedi-
lom: SŽ-Železniški zdravstveni dom, Splo-
šna ambulanta Ljubljana, Ljubljana 1.

Ob-5550

TUS Prevent, d.d., Kidričeva 6, Slovenj
Gradec, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike, dimenzije 4,4 × 1,5 cm, z naslednjo
vsebino: TUS PREVENT, d.d., Slovenj Gra-
dec, na levi strani pod besedilom je številka
13.

Ob-5553

Podjetje CEFLEX TRADE, d.o.o., Ce-
lje, Krekov trg, Celje, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike z vsebino: CEFLEX
TRADE, d.o.o., Krekov trg 3/II, 3000 Celje
in v desnem zgornjem delu št. 4.

Babič Saša, Gor. Lokvica 76, Metlika,
preklicuje odločbo OZS o obrtnem dovolje-
nju št. 057849/0438/04-44/1995. g-80217

Bračič Stanko, Obrtniška 1, Slovenska
Bistrica, preklicuje original priglasitveni list
št. 50-0739/94 5818624 z dne 1. 9. 1994.
s-80202

Cerjak Alojz, Zabukovje 44, Zabukovje,
preklicuje potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev licen-
ce v cestnem prometu, št. 602821. p-80091
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Decor & Design d.o.o., Kmečka pot 24,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z naslednjo
vsebino: DECOR & DESIGN d.o.o., pro-
jektiranje, svetovanje in trgovina, Kmečka
pot 24, Ljubljana. s-80293

Druscovich Marijan, Trubarjeva 40, Pi-
ran, preklicuje priglasitveni list 40-306/94 z
dne 1. 6. 1994. g-80123

Kos Peter, Celovška 263, Ljubljana, pre-
klicuje odločbo o obrtnem dovoljenju št.
032819/4453/00-37/1995 z dne 6. 3. 1995,
ser. št. 0068273. s-80126

Košir Vidergar Marija, Pod Goricami 54,
Notranje Gorice, preklicuje priglasitveni list
opr. št. 27-1011/94 5411191 z dne 3. 6.
1994. p-80110

Levičar Anton, Presladol 33, Brestanica,
preklicuje potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za odgovorne
osebe za prevoze. g-80300

Lukač Marija, Spodnja Rečica 36, Rečica
ob Savinji, preklicuje odločbo Obrtne zbor-
nice št. 019414/0586/00-45/1995. g-80301

Pirš Franc, Mestinje 24a, Podplat, pre-
klicuje priglasitveni list opr. št. 54-0193/94
5002604 z dne 6. 5. 1994. p-80082

Svetek Blaž s. p., Dolenjska cesta 31,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni
list št. 28-0966/94 5465924 z dne 25. 5.
1994. s-80201

Vodnjov Alojz, Dragomelj 15, Domžale,
preklicuje priglasitveni list št. 06-0639/94
5034474 z dne 14. 9. 1994. s-80051

Vuko Trade d.o.o., Tržaška 81A, Ljub-
ljana, preklicuje zavarovalno polico št. AO
377566, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-80242

Potne listine
Anžel Jožica, Zg. Verjane 30, Sv. Troji-

ca v Slov. Goricah potni list št. AA 2979954.
m-2758

Andoljšek Frank, Hrovača 41, Ribnica,
potni list št. AA 387720, izdal Generalni
konzulat München. p-80066

Auser Sibila Klara, Kavče 6, Velenje,
potni list št. AA 851815, izdala UE Velenje.
p-80081

Bark Ana, Vojkova 14, Celje, potni list
št. BA 596085. g-80313

Baškovč Lea, Sobenja vas 33, Krška vas,
potni list št. BA 385426, izdala UE Brežice.
p-80112

Bodner Tomaž, Trg 30, Prevalje, potni
list št. BA 551240, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-80128

Bratič Ado, Koprska 5, Izola, potni list
št. BA 403919, izdala UE Izola. g-80249

Cvijić Vasilija, Brilejeva 2, Ljubljana,
potni list št. AA 587431. s-80192

Izgubljene listine
preklicujejo

Čavž Dejan, Kočevarjeva 4A, Celje, pot-
ni list št. BA 87406, izdala UE Celje. p-80065

Debevec Jože, Dergančeva 13, Ljublja-
na, potni list št. BA 124445. p-80067

Derenda Andreja, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 458996. s-80058

Dokler Johim, Zaloška 92, Ljubljana,
potni list št. AA 931705. s-80276

Draškovič Ignac, Vojkova 77, Ljublja-
na, potni list št. AA 215804. s-80198

Durić Husein, Strmeckijeva 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 320193. s-80254

Eferl Franc, Pri šoli 45, Kamnica, prigla-
sitveni list št. 064-1436/94. m-2777

Evačič Marjo, Skaručna 42, Vodice, pot-
ni list št. BA 556254. s-80316

Filiput Drago, Sončna pot 5, Izola, pre-
pustnico AI 1233, izdala UE Izola. g-80314

Fišer Zlatko, Cesta 14. Divizije 86, Ma-
ribor, priglasitveni list št. 064-2750/94.
m-2747

Gagič Dušan, Zgornji Boč 61, Selnica
ob Dravi, priglasitveni list št. 068-0030/94.
m-2752

Horvat Darko, Močna 30, Lenart v Slov.
Goricah, potni list št. AA 940418. m-2751

Hramec Daša, Praprotnikova 1, Mozirje,
potni list št. BA 593425, izdala UE Mozirje.
p-80109

Hrovat Franc, Ljubljanska 84, Domžale,
potni list št. AA 365608, izdala UE Domža-
le. s-80119

Hrovat Gordana, Ljubljanska 84, Dom-
žale, potni list št. AA 365609, izdala UE
Domžale. s-80120

Hrovat Zoran, Ljubljanska 84, Domžale,
potni list št. BA 716448, izdala UE Domža-
le. s-80121

Huskić Senad, Ig 440, Ig, potni list št.
AA 972901. s-80193

Ivančič Jožef, Ptujska cesta 15, Ormož,
potni list št. AA 683712, izdala UE Ormož.
g-80030

JOvanovič Žan, Ulica Heroja Lacka 4,
Celje, potni list št. BA 564940. g-80312

Jefkaj Hasan, Panonska 4, Maribor, pot-
ni list št. AA 371954, izdala UE Maribor.
p-80119

Južnič Alojzij, Ulica Ivana Roba 21,
Ljubljana, potni list št. AA 675398. s-80183

Kajzer Tone, Dunajska 115, Ljubljana,
potni list št. AD 001451, izdalo Ministrstvo
za zunanje zadeve. s-80015

Kapun Anže, Stepišnikova 8, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 868083, izdala UE
Slovenska Bistrica. p-80120

Klemenčič Igor, Studor 6, Gorenja vas,
potni list št. AA 582496, izdala UE Škofja
Loka. g-80195

Kos Marko, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, potni list št. AA 113179. s-80298

Kovačec Darko, Šulinci 32, Murska So-
bota, potni list št. BA 593833. s-80275

Kozlevčar Alenka Kati, Ob cesti 12, Log,
potni list št. AA 316538. s-80203

Krajnc Mateja, Gorica pri Šmartnem
35/a, Celje, potni list št. AA 752673, izdala
UE Celje. g-80315

Kralj Dragan, Letališka 6a, Hoče, potni
list št. AA 857288, izdala UE Maribor.
p-80078

Kranjc Alojzija, Glattalstrasse 131, Švi-
ca, potni list št. AA 42812. s-80218

Krstanovič Robert, Ulica Staneta Sever-
ja 17, Maribor, potni list št. AA 808266,
izdala UE Maribor. p-80117

Krznar Brigita, Polanškova 14, Ljublja-
na, potni list št. AA 313908. s-80281

Kusetić Zdenka, Rojčeva 22, Ljubljana,
potni list št. AA 129039. s-80213

Levec Simona, Gotska 10, Ljubljana,
potni list št. BA 268490. s-80134

Ljubec Natalija, Letonjeva 4, Maribor,
potni list št. BA 161286, izdala UE Mari-
bor. p-80118

Lovše Antonija, Vače 45, Vače, potni
list št. BA 363337. s-80172

Marinkovič Danica, Jarška 11, Ljublja-
na, potni list št. BA 590193. s-80296

Matjašič Lina, Ig 374, Ig, potni list št.
BA 219340. s-80147

Mašera Zvonimir, Ulica Ivana Suliča
18B, Šempeter, potni list št. BA 623334,
izdala UE Nova Gorica. g-80182

Mihevc-Mohr Narcisa, Heroja Mašere in
Spasiča 8, Maribor, potni list št. BA 633225,
izdala UE Maribor. p-80089

Milisavić Anđelko, Jarška cesta 11,
Ljubljana, potni list št. BA 524261. s-80167

Mramor Tomaž, Jakčeva ulica 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 600554. s-80061

Mustar Leon, Gorenja vas 4, Ivančna Go-
rica, potni list št. BA 260520, izdala UE
Grosuplje. s-80227

Olivo Radivoj, Ulica Bogomira Magajne
9, Izola, potni list št. AA 508232. p-80107

Omanović Midhad, Ulica Ruške čete 12,
Ruše, preklic potnega lista št. AA 383983,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 67/97. p-80088

Osolin Peter, Pot iz vasi 1, Kamnik, pot-
ni list št. BA 308809, izdala UE Kamnik.
s-80080

Palčar Milena, Velika račna 1, Grosup-
lje, potni list št. AA 729833. s-80185

Pavšič Dušan, Vukovski dol 63b, Jareni-
na, potni list št. AA 123873. m-2760

Pezdirc Tina, Trubarjeva 24, Ljubljana,
potni list št. BA 499382. s-80261

Plazar Stanislav, Iršičeva 12, Celje, pot-
ni list št. AA 566097, izdala UE Celje.
g-80248
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Polšak Marjan, Trubarjeva 53B, Celje,
potni list št. BA 684025, izdala UE Celje.
g-80114

Prelog Benjamin, Deteljica 6, Tržič, potni
list št. AA 189792, izdala UE Tržič. p-80104

Radovac Jože, Montinjačevo naselje 4,
Pobegi, prepustnico AI 24675, izdala UE
Koper. g-80115

Rehar-Selgrath Ana, Posenerstr. 104,
D-40321 Dusseldorf, potni list št. AA 807299,
izdalo Veleposlaništvo RS Bonn. p-80113

Remec Tonček, Osek 50, Šempas, potni
list št. AA 152884, izdala UE Nova Gorica.
g-84002

Rudež Bernard, Med ogradami 18, Nova
Gorica, potni list št. AA 842427, izdala UE
Nova Gorica. g-80112

Schoner Bojan, Ilirija 29, Pobegi, pre-
pustnico za prehod meje z Italijo št.
AI95248, izdala UE Koper. g-80250

Slemenšek Karli, Milčinskega 1, Celje,
potni list št. AA 410421. g-80311

Smajlović Esed, Polje št. 6, Zagorje, pot-
ni list št. BA 573752. p-80083

Stanko Tone, Vrhe 74, Slovenj Gradec,
potni list št. AA 257127. g-80111

Škoda Jože, Veliki Cirnik 36, Šentjanž,
potni list št. BA 615380, izdala UE Sevnica.
p-80103

Štefanič Milan, Belokranjska 19, Mari-
bor, priglasitveni list št. 064-0252/94. m-2763

Tahirović Asmir, Novi svet 9, Škofja Lo-
ka, potni list št. BA 26630, izdala UE Škof-
ja Loka. s-80043

Vajdić Barbara, Cesta 27. Aprila 45,
Ljubljana, potni list št. AA 593214. s-80141

Vavken Vido, Peričeva 7/X, Ljubljana,
potni list št. AA 588819. s-80320

Vendramin Zdravko, Šmartno 9, Kojsko,
prepustnico št. AI 52046. g-80243

Vindiš Stanislav, Cmureška 2, Lenart,
potni list št. BA 297547. s-80321

Vnuk Rudolf, Levčeva 6, Maribor, pri-
glasitveni list št. 064-2320/94. m-2792

Vodopivec Aljoša, Zalošče 18A, Dorn-
berk, prepustnico št. AI 5111, izdala UE
Nova Gorica. g-80113

Vrtovec Darja, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, potni list št. AA 993170, izda-
la UE Nova Gorica. g-80246

Zorko Jožica, Ptujska cesta 15, Ormož,
potni list št. 683705, izdala UE Ormož.
g-80031

Žužek Zinka, II Prekomorske brigade 23,
Koper, potni list št. AA 252845, izdala UE
Koper. g-80251

Druge listine
Anželak Anita, Stržovo 13, Mežica, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10472, izda-
la UE Ravne na Koroškem. g-80082

Ažman Tadej, Gorenjska 4, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1180128,
reg. št. 41639, izdala UE Kranj. g-80090

Abdulkadar Limatvi, Sorška 16, Škofja
Loka, zavarovalno polico AO 0482897.
g-80087

Adamič Barbara, Dolenji Lazi 53, Ribni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 14000.
s-80023

Adriatic d. d Selih Ivanka, Šarhova 8,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico št.
0356272. g-80269

Anžur Boštjan-Janez, Žolgerjeva 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 164289, S 90198, izdala UE Ljubljana.
s-80279

Antloga Monika, Zadružna 18, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14615.
s-80136

Arandjelovič Sašo, Celovška cesta 134,
Ljubljana, indeks Fakultete za gradbeništvo
in geodezijo. s-80045

Avbelj Marta, Šubljeva 7, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1004795,
reg. št. 9374, izdala UE Domžale. g-80014

Avguštin Robert, Podturen 78, Dolenj-
ske Toplice, potrdilo št. 604752 o preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev li-
cence za prevoze v cestnemprometu.
g-80272

Azinović Igor, Cesta v Zgornji Log 22,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1988/89.
s-80252

Babšek Žiga, Kogejeva 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043082, reg. št. 207456. s-80200

Bajrič Hasan, Trg na Stavbah 12, Litija,
spričevalo o končani šoli za voznika št.
VII/514 Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev, izdano leta 1981. s-80129

Bakovnik Matjaž, Visoko 88, Visoko,
vozniško dovoljenje, št. 40871. g-80267

Barbič Franc, Šutno 12, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 8709.
p-80080

Beker sašo, Koroška 19, Maribor, za-
ključno spričevalo Gostinske šole Maribor,
izdano leta 1994. m-2795

Ber Srečko, Jiršovci 36, Destrnik, za-
ključno spričevalo za prodajalca, izdano le-
ta 1979/80, št. 3. g-80017

Bergman Janja, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, zaključno spričevalo Srednje tr-
govske šole, Ljubljana, izdano leta 1996.
s-80130

Bermanec Josip, Gajeva 14, Goričan, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le Domžale, izdano leta 1986. s-80135

Bevetek Tomo, Celestinova 11, Ljublja-
na, indeks Fakultete za organizacijske vede
Univerza Kranj, št. 37538. s-80255

Bešlič Husein, Kidričeva 53, Kranj, in-
deks in diplomo. g-80270

Bečkei Bojan, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
483561, reg. št. 194793. s-80291

Blatnik Matjaž, Poljče 11, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
738323, izdala UE Žalec. p-80076

Blejec Aleksander, Tabor 5, Domžale,
delovno knjižico. s-80196

Bobek Janko, Kersnikova ulica, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 28431. p-80059

Bobojevič Goran, Vogelna ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 544496, št. reg. 193490. s-80148

Bogataj Vinko, Gorenje Brdo 16, Polja-
ne, diplomo Srednje kovinarske in cestno-
prometne šole Škofja Loka, izdano leta
1988, št. 347. s-80268

Bohinec Stanislav, Tomšičeva 98, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
172450. g-80230

Bolka Betka, Šmidova 14, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735235,
reg. št. 16106, izdala UE Kranj. g-80103

Bradeško žiga, Kvedrova 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8726.
s-80055

Bratušek Elizabeta, Sp. Velovlek 15b,
Ptuj, 3 delnice M Banke. g-80299

Brecelj Senja, Pod hribom 6, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86814.
m-2794

Breznik Nina, Radehova 39, Lenart v
Slov. Goricah, spričevalo 1. letnika Gimna-
zije Maribor, izdano leta 1996. m-2786

Breznikar Klemen, Liberga 1a, Šmartno
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. CPP št.
9928. s-80258

Brinovec Urška, Trubarjeva 41, Celje,
spričevalo. p-80061

Brulc Šiftar, Prešernova 53, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 32955.
p-80073

Brunčič Maks, Vičala 66, Ptuj, potrdilo
o lastništvu delnic Perutnine Ptuj serije B.
g-80156

Bukovec Ivana, Tomšičeva 1, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12798.
p-80102

Bukovec Janez, Brezje pri Dobrovi 72,
Dobrova, spričevalo o opravljenem pomoč-
niškem izpitu Centra strokovnih šol, izdano
leta 1967. s-80237

Bukovec Janez, Brezje pri Dobrovi 72,
Dobrova, spričevalo o opravljeni visoki kva-
lifikaciji Gradbenega centra v Ljubljani, iz-
dano leta 1980/81. s-80238

Burger Gašper, Kebetova 1, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287703,
reg. št. 40977, izdala UE Kranj. g-80163

Burger Ljubomir-Anton, Jakčeva ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 101471, reg. št. 15522. s-80168



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6348 Št. 81 – 19. XII. 1997

Burič Božo, Tomšičeva 3, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13309. m-2781

Cegnar Matej, Virmaše 162, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 20003. s-80064

Cencelj Miran, Na Gmajni 9, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 14961. p-80114

Cerar Maja, Zakotnikova 11, Ljubljana,
diplomo št. 342, izdana leta 1989. s-80033

Chen Dong, Frankopanska 23, Ljublja-
na, delovno dovoljenje št. 0424467370.
s-80257

Cimperšek Peter, Ločnikarjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 483743, št. reg. 195155. s-80173

Ciperle Darinka, Beška 9, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287922,
izdala UE Kranj. g-80009

Crnkovič Aljoša, Puconci 55, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 33262. p-80074

Cvetko Dragica, Grajena 20, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15676, iz-
dala UE Ptuj. g-80096

Cvitko Anton, Škropeti 17c Vrtojba, No-
va Gorica, diplomo mizarskega poklica Va-
jenške šole, izdano leta 1964 v Novi Gorici.
g-80263

Čarman Miha, Oražnova 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-80021

Čede Gozdana, Šempeter 128, Šempe-
ter, zaključno spričevalo Gimnazije Center
Celje, izdano leta 1977. m-2771

Černivec Irena, Cesta Ceneta Štuparja
102, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1001497, št. reg. 147573.
s-80186

Červek Branko, Goričane 55, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol-Poklicna avtomehaničan šola, iz-
dano leta 1974. s-80283

Čretnik Dušan, Hudo 12, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27360, s
555293, izdala UE Domžale. s-80053

Čuk Mladen, Ulica Španskih borcev 34,
Trbovlje, delovno knjižico. s-80066

Čuk Mladen, Ulica Španskih borcev 34,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu-
Srednje strojnokovinarske šole v Trbovljah,
izdano leta 1983. s-80067

Delić Vesna, Ruška 9, Maribor, zaključ-
no spričevalo Trgovske šole Maribor.
m-2750

Derenda Andreja, Rusjanov Trg 9, Ljub-
ljana, indeks Pedagoške fakultete v Ljublja-
ni. s-80059

Djerzić Amra, Avsečeva 21, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12758.
s-80181

Dobovšek Klavdija, Zgornje Stranje
50A, Stahovica, spričevalo 1. letnika Sred-
nje upravno administrativne šole, izdano le-
ta 1990/91. s-80050

Dokler Joahim, Zaloška 92, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927766, reg. št. 177529. s-80277

Dolenec Terezija, Razori 17, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
264972, št. reg. 27157. s-80108

Dornik Peter, Tesovnikova 74, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 35573.
s-80169

Dovečar Mirjam, Ledine 14, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. g-80307

Draganović Nermina, Na Zelenici 6, Ce-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 27361.
s-80041

Drobnič Uroš, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 44240.
s-80139

Dvoršak Janko, Črešnjevec 52, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 17562. g-80154

Đajič Nikola, Ulica Jelenčevih 42, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH; št.
44581. m-2767

Đulbić Safet, Celovška 264, Ljubljana,
zaključno spričevalo št. 107-76 Gradbene
poklicne šole v Mariboru. s-80244

Ebipi Refik, Partizanska pot 2, Črnomelj,
delovno knjižico št. 9320, izdala Občina Čr-
nomelj. p-80062

Eržen Jožef, Kresnice 23, Kresnice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gradbene teh-
niške šole v Ljubljani Oddelek za nizke
gradnje, izdano leta 1978. s-80265

Erbežnik Ana, Vodnikova 50, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19976.
s-80063

Fabjan Marjan, Pleš 2, Hinje, zaključno
spričevalo Srednje šole za strojništvo, izda-
no leta 1982. g-80003

Falež Miran, Ptujska 65, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 69888. m-2765

Farič Josip, Onek 5, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 295, S 70779,
izdala UE Kočevje. s-80026

Ferhadi Nafi, Staneta Rozmana 10, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3012, izdala UE Črnomelj. p-80111

Ferjanić Marija, Vrhje 57, Kapele, de-
lovno knjižico. s-80127

Fetah Edvard Edi, Ljubljanska cesta 33,
Trzin, spričevalo 3. letnika Srednje pomor-
ske šole v Portorožu, izdano leta 1997.
s-80204

Fetih Ana, Dalmatinova 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014423, reg. št. 81396. s-80253

Flac Vladko, Frana Kovačiča 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88827. m-2759

Fradel Marija, Vožarski pot 10, Ljublja-
na, veterinarsko izkaznico, izdala UE Ljub-
ljana, Izpostava Center, št. 009513 z dne
27. 2. 1997, šifra spisa 191-743/96. s-80294

Frece Fran, Babna brda 3, Vinski vrh pri
Slivnici, listino. g-80310

Fridman Marija, Sv. Tomaž 29A, Sv. To-
maž, zaključno spričevalo V A Š, izdano
leta 1980/81 na ime Horvat Marija. g-80018

Frumen Simon, Vrazova 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105320.
m-2762

Furlan Vladimir, Bevkova 17, Vipava,
spričevalo 1. in 2. letnika PTT šole, izdano
leta 1966/67, 1967/68. g-80233

Gabrijelčič Samo, Slovenska 51, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-80098

Gajšek Sandra, Kovorska 9, Tržič, voz-
no karto. g-80076

Galeti Miroslav, Rožna dolina cesta
XIX/7, Ljubljana, diplomo Srednje šole za
elektroenergetiko Ljubljana, št. I-100/89.
s-80146

Gašparič Dušan, Dolenji Globodol 3, Mir-
na peč, spričevalo, izdano leta 1980. g-80013

Glavan Jože, Rovtarska 45, Logatec, po-
trdilo o uspešno opravljenem preizkusu stro-
kovne usposobljenosti za pridobitev licence
v cestnem prometu št. 605603. g-80011

Glavič Matjaž, Malgajeva 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6954. g-80074

Globačnik Ilija, Trubarjeva 81, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1014603, reg. št. 14644. s-80214

Golob Jelena, Nikole Tesle 11, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39408,
izdala UE Celje. p-80122

Gornik Žiga, Vogelna 8, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1001205,
reg. št. 201232. s-80191

Gorza Čretnik Alenka, Šmartno 30,
Šmartno, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu št. 1818, izdano leta 1987.
g-80081

Goršič Barbara, Ulica Danila Bučarja 6,
Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico,
št. 42706. s-80262

Goršič Saša, Selo 5A, Žirovnica, spriče-
valo 3. letnika Vgojiteljske šole št. I-1066,
izdano leta 1979/80 na ime Tišina Saša.
g-80077

Gostečnik Radovan, Šm. cesta 64, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje. p-80115

Grah Aleksander, Koroška 96, Tržič, za-
ključno spričevalo Srednje tehnično čevljar-
ske šole v Kranju, izdano leta 1980. s-80070

Groblar Martin, Levarjeva 10, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje šole za
voznike motornih vozil Ježica-II stopnja,
izdano leta 1989. s-80197

Grudfen Alojz, Zloganje 29, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2537,
izdala UE Novo mesto. g-80220

Grujič Igor, Gosposvetska 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 103886.
m-2785
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Grum Zvonka, Parmova 1, Vojnik, spri-
čevalo o strokovnem izpitu št. 766 za učite-
lje in vzgojitelje, izdano leta 1980 od Rep.
Komit. za vzgojo in izobraževanje v Mari-
boru. g-80260

Guzej Vladimir, Jadranska cesta 14 F,
Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 27971, izdala UE Koper. p-80068

Guzič Mihael, Obala 4e, Portorož, obrt-
no dovoljenje št. 313-121/90-93. g-80104

Hajnšek Robert, Rakovlje 7, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044835, izdala UE Žalec. p-80063

Hergan Dejan, Cirkovce 61e, Cirkovce,
indeks št. 93398319 FERI Maribor. m-2768

Herič Denis, Sladki vrh 8, Sladki vrh,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Sladki
vrh, izdano leta 1995. m-2742

Horžen Irena, Janševa 3, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-80175

Horn Boris, Revolucije 8, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. S 961500, izdala UE
Jesenice. g-80295

Horvat Barbara, Kardeljeva 77, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 61821.
m-2791

Horvat Damjan, Dobrava 17, Izola, voz-
niško dovoljenje. g-80271

Hoti Nikica, Gubčeva 12, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEF, št. 8726, izda-
la UE Brežice. p-80070

Hrženjak Marijan, Matija Gubca 13, Va-
raždin, spričevalo 1., 2. letnika in zaključno
spričevalo Strojno kovinarske šole Maribor,
izdano leta 1983. m-2788

Hrastovec Nada, Sp. Rečica 142, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8217,
izdala UE laško. p-80106

Hribar Gregor, Taborska cesta 1, Ihan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123438, reg. št. 25600, izdala UE Domža-
le. s-80157

Hrovat Damjan, Tesovnikova 19, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-80049

Ilič Lidiko, Celovška cesta 159, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Gimnazije Vič,
izdano leta 1980. s-80029

Jakše Rok, Satnerjeva 15b, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39148.
s-80223

Jamnikar Zoran, Greinviška 12, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH; št.
63382. m-2743

Janžekovič Milena, Janežovski vrh 45/a,
Desternik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
33517, izdala UE Ptuj. g-80095

Jelovčan Helena, Poljanska 84, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16377, izdala UE Škofja Loka. s-80162

Jerančič Suzana, Hruševska cesta 62,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani leta
1983 na ime Robida Suzana. s-80107

Jerman Robert, Predjamska cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076497, št. reg. 174639. s-80178

Jeršin Tanja, Ulica Ane Galetove 8, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14045, izdala UE Grosuplje. s-80131

Južnič Alojzij, Ulica Ivana Roba 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 320743, št. reg. 126. s-80184

Jugovac Jasna, Gen Levičnika 7/c, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 27936. g-80085

Juteršek Tadeja, Štekličeva 4, Ljubečna,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13589.
s-80038

KOvač Ivana Gabrijela, Ulica 1. Maja
12, Idrija, 6 delnic II emisije št. 010609601.
g-80088

Kacin Anže, Sp. Besnica 66a, Besnica,
vozovnico Alpetour št. 477874. g-80224

Kacin Edvard, Morsko 10, Kanal, voz-
niško dovoljenje. g-80083

Kajtner Ljudmila, Goriška 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2079.
p-80096

Kavs Peter, Dvorski trg 6, Preddvor, vo-
zovnico Alpetour št. 4109340. g-80008

Kavšček Uroš, Skolova 7, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
26975. g-80093

Kavčič Anka, Kosovelova 5, Tolmin, di-
plomo. p-80084

Kavčič Miluška, Sestranska vas 14, Go-
renja vas, diplomo št. 4241 Univerze Edvar-
da Kardelja v Ljubljani Ekonomske fakulte-
te Borisa Kidriča. g-80001

Kavčič Tone, Kuratova 17, Kokrica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
Avtomehanske stroke, izdano leta 1972.
s-80247

Kaštrun Marija, Vrhtrebnje 20, Trebnje,
spričevalo 4. letnika Srednje tehničnešole
za lesarstvo, izdano leta 1982 na ime Grum
Marije. s-80036

Keglevič Cvetko, Tovarniška 28, Poljča-
ne, diplomo o zaključnem izpitu Srednje
kov. stroj. šole pri Tam, izdano leta 1987.
m-2779

Kirbiš Dejan, Prepolje 75, Starše, spri-
čevalo o zaključnem izpitu SKSŠ Tam, iz-
dano leta 1991. m-2746

Klančišar Franc, Tape 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 20131.
s-80160

Klarič D., Ormoška, Ptuj, delovno knji-
žico št. 44422. p-80101

Klemenc Rado, Vuhred 47, Vuhred, spri-
čevalo o končani šoli za voznike motornihvo-
zil Srednje frizerske tekstilne strojne in pro-
metne šole Celje, izdano leta 1974. p-80069

Klemenčič Snežana, Snedičeva 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
227422, reg. št. 40539, izdala UE Kranj.
g-80102

Klinar Štefan, St. Besnica 16, Zg. Besni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
23101, št. S 287558, izdala UE Kranj.
g-80161

Klokočovnik Frančiška, Škofja vas,
Škofja vas, vozniško dovoljenje. p-80087

Kobetič Matija-Tomaž, Ulica 28. Maja
55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1014504, reg. št. 201480.
s-80245

Kocbek Roman, Črmljenšak 25, Voliči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGh, št.
8267. m-2790

Kocjančič Srečko, Hrašovlje 15, Črni
Kal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29129. g-80010

Kolar Sanda, Pobrežje 17a, Videm pri
Ptuju, potrdilo o lastništvu delnic serije B in
serije D Perutnine Ptuj na ime Zajšek-Kolar
Sanda, šifra 0000232. g-80016

Kolarič Marjan, Podvinci 118/c, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu v ŽG Želez-
niškem šolskem centru v Ljubljani št.
5040/76. g-80097

Korošec Mitja, Bakovniška 14, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19332,
izdala UE Kamnik. s-80032

Koršič Sara, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28115. s-80177

Kos Martina, Šentjurij 1a, Mirna peč,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 29243,
izdala UE Novo mesto. g-80221

Kostnapfel-Rihtar Tatja, Prešernova ce-
sta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 894597, reg. št. 134232. s-80022

Kotar Jernej, Slovenska vas 12, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
775526, št. reg. 7746, izdala UE Trebnje.
s-80284

Kovač Franc, Gorica pri Slivnici 9, Go-
rica pri Slivnici, listino. p-80097

Kozel Justina, Kidričevo naselje 23, Po-
stojna, spričevalo. p-80095

Kozlevčar Natalija, Ižanska cesta 79,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
34946. s-80306

Košir Tomaž, Prelogova 9, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 103144.
m-2764

Košuta Mileva, Seljakovo naselje 24,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21845, izdala UE Kranj. g-80297

Krajnc Gregor, Gotovlje 107, Žalec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17224.
s-80317

Krajnc Metod, Luize Pesjakove 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-80309

Krajnc Polona, Celjska 25, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17545.
s-80034

Kranjec Suzana, Ugovec 24, Oplotnica,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Pohor-
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ski bataljon Oplotnica, izdano leta 1987.
m-2757

Kravanja Bogdan, Ferberjeva 35, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16651.
s-80025

Krelj Ivan, Št. Janž pri Radljah 58, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. FGH; št.
7931, izdala UE Radlje ob Dravi. p-80077

Kremžar Tomaž, Gradiške Laze 14,
Šmartno pri Litiji, diplomo o uspešno kon-
čanišoli za voznika, izdano od SŠ tehničnih
strok in osebnih storitev Ljubljana. g-80289

Križman Jani, Pod Anteno 16, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10329,
izdala UE Piran. g-80150

Kristan Samo, Pot na Polane 44, Drago-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8325, izdala UE Vrhnika. s-80180

Kuk Andrej, Stari trg 21, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10418.
p-80090

Kuraj Karmen, Sp. Sečovo 76, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 3937.
p-80098

Laloš Pero, Šifrarjeva 22, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-80158

Lapanja Anita, Ročevnica 29, Tržič, vo-
zovnico Integral za relacijo Tržič-Ljublja-
na-Tržič. g-80005

Lavrič Janez, Črni potok, Kočevje, za-
varovalno polico AO 713384, reg. št.
218/94. g-80089

Leban Gorazd, Rada Simonitija 4, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-80199

Legat Pavla, Zasip Polje 10, Bled, vo-
zovnico Alpetour št. 524664. g-80072

Leskovar Anton, Novo Tepanje 21, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 8664. p-80108

Lever Alojz, Prihova 61, Nazarje, spri-
čevalo o končani šoli za voznike motornih
vozil, izdano leta 1973. s-80052

Levpušček Stane, Ledine 165, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-80106

Lešnik Adalberta, Dupleška 324, Mari-
bor, spričevalo o zaključnem izpitu Eko-
nomske šole Maribor, izdano leta 1974.
m-2780

Lešnik Viktor, Vrazova 54, Maribor, za-
ključno spričevalo Poklicne gradbene šole
Ljubljana, izdano leta 1974. Lindič Anton,
Tugomerjeva 10, Ljubljana, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABFGH, št. S 596152, reg. št.
106923. m-2776

Lovar Urša, Pajkova 24, Maribor, za-
ključno spričevalo Trgovske šole, izdano
leta 1997 v Mariboru. m-2748

Lovrenčec Nadja, Čarmanova 1, Med-
vode, spričevalo 4, letnika, izdala Srednja
tehniška, tekstilna šola v Kranju leta 1982.
s-80206

Lovše Antonija, Vače 45, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 859763. s-80170

Lozej Dean, Budanje 123a, Vipava, spri-
čevalo 1. letnika Ekonomske šole v Postoj-
ni. g-80273

Lukavečki Branka, Brengova 8a, Cerk-
venjak, zaključno spričevalo 1., 2. in 3. let-
nika Gostinske šole, izdano leta 1981-83,
smer kuhar. m-2793

Majerič Branislava, Ulica Lizike Jančar-
jeve 8, Ljubljana, indeks Filozofske fakul-
tete. s-80040

Maraž Dušan, Kidričeva 33/a, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Nova Gorica. p-80121

Marković-Predan Aleksandra, Športna
ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 845813, reg. št. 96116.
s-80207

Markovič Irena, Kovinarsko naselje 2,
Trbovlje, listino. g-80116

Matko Edvard, Mali Slatnik 20a, Novo
mesto, spričevalo št. 932 Šolski center.
g-80225

Mavec Rok, Žaucerjeva 20, Ljubljana,
vpisni list za jadrnico št. 02/03-1926/73, iz-
dano 6. 7. 1973 KP 526. s-80194

Mavrič Mirjam, Regentova 36, Piran, de-
lovno knjižico. g-80231

Mazi Janez, Podutiška 174, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje av-
tomehaniške šole, Škofja Loka, izdano leta
1982. s-80124

Mazi Vido, Jezero 40a, Preserje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Centra strokovnih
šol, izdano leta 1969. s-80166

Medved Tatjana, Velika Dobrava 15,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17089. s-80190

Mehinovič Sanela, Viška cesta 51, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38635.
s-80240

Mekinda Drago, Zalarjeva cesta 32, Bo-
rovnica, spričevalo o zaključnem izpitu Av-
tomehanične šole, izdano leta 1967. s-80171

Mencelj Rok, Šaranovičeva 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1076317, reg. št. 153404. s-80024

Merkol Dušan, Tomišelj 30, Ig, 5 delnic
II emisije M Banke št. 00938408. s-80118

Miklavec Igor, Zbašnikova 10, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehniških strok Litostroj, izdano leta
1991 št. 166-S/91. s-80174

Milenković Sašo, Ljubeljska 20, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-80140

Milić Tine, Tominškova 64, Ljubljana,
indeks Pravne fakultete. s-80256

Misaljevič Jože, Založnikova 8, Brezo-
vica, zavarovalno polico 0474312, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-80144

Modic Štefan, Strahomer 2 B, Ig, spriče-
valo o zaključnem izpitu za voznika motor-
nih vozil na Ježici, izdano leta 1990.
s-80187

Mrak Irma, Bistrica 23, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 271470, reg. št.
28359. g-80222

Mukeljič Elvira, Na Jami 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32187. s-80145

Mustar Leon, Gorenja vas 4, Ivančna Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
đšt 2284, izdala UE Grosuplje. s-80226

Nikolić Miodrag, Ulica Franca Mlakarja
46, Ljubljana, delovno knjižico. s-80278

Narberger Rok, Ložnica 26b, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1195530,
izdala UE Žalec. p-80116

Navodnik Irena, Podgora 1/D, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico št. 7529, izda-
na 3. 8. 1977. g-80305

Nokić Muharem, Trg Svobode 17, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8864, izdala UE Trbovlje. g-80105

Novak Edvard, Marjeta na Dravskem po-
lju 23, Marjeta, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 26070. m-2783

Novina Drago, Gubčeva 23, Ptuj, za-
ključno spričevalo Poklicne šoferske šole
Srednja kmetijska strojna šola Maribor, iz-
dano leta 1984/85. m-2796

Nudl Ivan, Nebova 27, Maribor, spriče-
valo za poklicnega šoferja, izdano leta 1979.
m-2774

Oberban Vida, Spodnji kraj 30, Prevalje,
zaključno spričevalo Ekonomske srednje šo-
le, izdano leta 1971 na ime Ohaberman Vi-
da. g-80002

Oberč Matej, Cesta Krškoh žrtev 49a,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
17912. p-80079

Obradovič Aleksander, Cesta 24. junija
80, Ljubljana, diplomo Srednje elektroteh-
niške šole Vegova 4 Ljubljana. s-80205

Ogorevc Blaž, Na Korošci 2, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbeno eko-
nomske šole, izdano leta 1997. s-80020

Okorn Mateja, Velika Račna 23, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17517, izdala UE Grosuplje. s-80046

Olovec Stanko, Brlog 5, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, št. 12942. p-80086

Omerović Hasim, Francetova 14, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11009, izdala UE Slovenj Gradec.
g-80302

Omers Sašo, Hratsje 107, Kranj, letno
vozovnico št. 418881, relacija Hrast-
je-Kranj. g-80149

Ostan Alberta, Vegova 29c, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 11543. g-80232

Osterman d.o.o., Kajuhova 38, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0466943, izdala
Adriatic Ljubljana. s-80280

Ovniček Erika, L. Hrovata 5, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Tehniške tek-
stilne šole Kranj št. 72/78/236/78, izdano na
ime Jenko Erika. g-80100
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Pajer Petra, Hotemaže 33, Preddvor, ce-
loletno vozovnico št. 470380. g-80165

Pangos Anica, Lipica 13A, Sežana, ma-
turitetno spričevalo, izdano leta 1979.
g-80019

Pauletič Branko, Tomšičevo naselje 12,
Nova Gorica, listino. g-80117

Pauman Almira, Kašperjeva 22, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 34378.
m-2745

Petrevčič Slavko, Kanalski vrh 8, Kanal
ob Soči, potrdilo o opravljenem tečajuza
gozdne žičnice, izdalo GSC Postojna leta
1986. g-80219

Petrović Mira, Preglov trg 7, Ljubljana,
delovno knjižico. s-80039

Petrović Snežana, Primožičeva 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 045461, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-80176

Pikl Sabina, Ločica ob Savinji 56g, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901490, izdala UE Žalec. p-80064

Pintar Franc, Obrije 19, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 935229,
reg. št. 68593. s-80274

Pintarič Beno, Majšperk 37, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37184,
izdala UE Ptuj. g-80234

Pipan Božica, Kališka 14, Kranj, vozov-
nico št. 487662, izdano na ime Pipan Maja.
g-80236

Požar Anton, Lancova vas 46, Ptuj, di-
plomo, izdano leta 1982/83. p-80094

Pohar Rozalija, Strmec 25, Log pod
Mangrtom, spričevalo o zaključnem izpitu-
Srednje tehnične šole Krško, izdano leta
1967 na ime Kuk Rozalija. g-80153

Polšak Bojan, Delavsko naselje 17, Mi-
klavž na Dravskem polju, spričevalo o za-
ključnem izpitu Srednje gostinske šole smer
kuhar, izdano leta 1991 v Mariboru.
m-2771/A

Potnik Boris, Vrtna 10, Oplotnica, za-
ključno spričevalo OŠ Oplotnica, izdano le-
ta 1983/84. m-2756

Potočnik Alojz, Triban 23b, Koper, de-
lovno knjižico. g-80042

Povše Anica, Prušnikova 21, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednje frizersko tekstilno
strojne in prometne šole-tekstilno konfekcio-
narsko šolo, izdano leta1981/82. s-80125

Poznič Zoran, Kešetovo 7, Trbovlje, de-
lovno knjižico. s-80068

Poznič Zoran, Kešetovo 7, Trbovlje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srdenje grafične
šole v Ljubljani, izdano leta 1979. s-80069

Poštrak Branko, Vrhovska 1, Spodnji
Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu Av-
tomeh. šole-poklic avtoelektr. Maribor, iz-
dano leta 1972. m-2755

Prešern Štrukelj Metka, Ažmanova ulica
40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 888888, št. reg. 78035. s-80054

Primc Bojan, Rašiška 20, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1166161,
reg. št. 218217. s-80288

Primc Dušan, Gažon, Šmarje, spričevalo
o zaključnem izpitu Pomorske šole. g-80228

Princ Anton, Fučkovci 3, Adlešiči, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za proda-
jalce Brežice, izdano leta 1981. g-80164

Prosenjka Elvis, Borštnikova 37, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102007. m-2754

Puh Črtomir, Razlagova 1, Maribor, di-
plomo Fakultete za pomorstvo in promet,
Portorož, št. 01-5-552. s-80211

Pušavec Franci, Hudo 1, Tržič, vozno
karto na relaciji Tržič-Kranj-Tržič od Inte-
grala. g-80079

Pušnik Maša, Clevelandska 47, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 8095.
s-88062

Radinovič Milan, Jaka Platiče 19, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 33302,
reg. št. 23273, izdala UE Kranj. g-80209

Radičević Dejan, Runkova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894211, reg. št. 192364. s-80035

Ravnik Klavdija, Titova 63, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 5473. g-80151

Rehberger Jože, Zgornji Brnik 119, Cer-
klje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
45606, S 1045410, izdala UE Kranj. s-80109

Robnik Matjaž, Sp. Slemen 40u, Selnica
ob Dravi, delovno knjižico št. 10470.
m-2789

Rogelšek Anita, Cankarjeva 21, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja kat.
BGH, št. 11738, objavljenega v Ur. l. RS, št.
73/97. g-80292

Rotar Tadej, Pot na Gradišče 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
765786, reg. št. 167675. s-80179

Rozoski Robert, Tuga Vidmarja 10,
Kranj, potrdilo o opravljenem tečaju za po-
močnika kuharja. g-80007

Ruparčič Jože, Tugomerjeva 2, Ljublja-
na, zavarovalno polico 1052225, izdala Za-
varovalnica Slovenica. s-80143

Rus Igor, Sava 42, Sava, vozniško dovo-
ljenje, št. 87424, kat. znanje CPP. s-80137

Samac Siniša, Posavec 9, Podnart, vo-
zovnico Alpetour. g-80304

Sekne Emiljan, Sr. Bitnje 90a, Žabnica,
spričevalo št. 205/72. g-80308

Sitar Samo, Haldnikova 15, Tržič, listi-
no. p-80072

Skubic Maja, Britof 22/h, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 286797,
izdala UE Kranj. g-80290

Skutnik Anica, Panonska 30, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra za oblačilce in frizerje p.o. Maribor,
izdano leta 1981. m-2744

Stančič Zlatko, ZPKZ Dob, Mirna, in-
deks in zaključno spričevalo Srednje stroj.
in naravoslovne šole Postojna, št. I-LI/15,
izdano leta 1991. g-80216

Starešinič Mitja, Ragovska 9/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
34087. g-80091

Stražar Hedvika, Kresnice 18, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
404414, izdala UE Litija. s-80047

Stubelj Ana, Sp. Bronica 15, Branik, voz-
niško dovoljenje, kat. A. g-80264

Svete-Hladnik Helena, Kamnik po Kri-
mom 39, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1105654, reg. št. 159493.
s-80318

Šabeder Srečko, Zgornji Duplek 100,
Spodnji Duplek, maturitetno spričevalo
Srednje strojen šole Maribor, izdano leta
1976. m-2753

Šenekar Jožef, Srednji Gasteraj 14, Le-
nart v Slov. Goricah, vozniško dovoljenje,
kat. FBGH, št. 2489. m-2787

Šiler Darja, Kozji vrh 35, Radlje ob Dra-
vi, spričevalo 1. letnika Srednje prometne
šole Maribor, izdano leta 1991. m-2772

Šimenc Špela, Češnjevek 10, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1194291, reg. št. 48681. g-80303

Šimunac Marko, Mlakarjeva ulica 67,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1223930, št. reg. 40023. s-80060

Širaj Barbara, Partizanska 21, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8674.
g-80159

Šolaja Ivo, Mohovnik 57, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 1141,
izdala UE Kočevje. s-80212

Štamcar Branka, Črna vas 120, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 16540.
s-80142

Štelcl Stanislav, Ivana Kaučiča 2/a, Lju-
tomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1320, izdala UE Ljutomer. p-80092

Štifter Peter, Ljubljanska 27, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5887.
p-80099

Štimec Maksimiljan, Neubergerjeva 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 78592, S 890791, izdala UE Ljubljana.
s-80188

Štubler MIra, Jugorje 11, Suhor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4823.
g-80287

Štular Miha, Dražgoška 6, Kranj, origi-
nal spričevalo o zaključnem izpitu SEŠŠ
Kranj. g-80101

Šuligoj Irma, Regentova 10, Ankaran,
vozniško dovoljenje, št. 5791, izdala UE
Izola. g-80210

Švab Jože, Rožice 2, Materija, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 2942. g-80285
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Tacer Drago, Leskovec 31, Škofja vas,
spričevalo za spolšnega mizarja Lesarski-
šolski center Maribor št. sp. 490/83.
m-2784

Tahirović Asmir, Novi svet 9, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25776, izdala UE Škofja Loka. s-80004

Tavčar Silva, Dolnje Ležeče 5, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9918.
g-80094

Tekavec Matej, Kleče pri Dolu 11, Dol
pri Ljubljani, zavarovalno polico
00101058258, izdala Zavarovalnica Slove-
nica. s-80138

Ters Peter, Prepolje 97, Maribor, indeks
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor, izdano leta 1988/89. m-2773

Tkalić Stjepan, Braće Malek 8, Čako-
vec, zaključno spričevalo Gradbene šole
center J. Kavčka. s-80155

Tomarini Dejan, Alpska 78, Lesce, vo-
zovnico Alpetour št. 502114. g-80071

Toplak Tanja, Fabianijeva 47, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-80048

Srednje šole št. II E/529 ŠSO, izdano
leta 1989 v Celju. g-80286

Trstenjak Terezija, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 29479, št. reg. 120215. s-80028

Turk Ivo, V Mlinu 83, Šempeter, voz-
niško dovoljenje, št. 21998. g-80259

Tušek Klemen, Podlubnik 159, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24446. s-80057

Unterlehner Matjaž, Devina 22, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20755. g-80086

Urbanc Klemen, Žiganja vas 37, Duplje,
vozovnico za relacijo Žiganja vas-Kranj-Ži-
ganja vas. g-80078

Urbanija Brigita, Vošnjakova 27, Mari-
bor, zaključno spričevalo PTT SŠC Ljublja-
na, izdano leta 1992. m-2778

Urbančič Zdenko, Velika Pristava 16A,
Pivka, zaključno spriečvalo Poklicne kovi-
narske in avtomehanične šole Koper.
g-80075

Uršič Drago, Tunjiška Mlaka 33A, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
10045, izdala UE Kamnik. s-80012

Uršič Jožef, Dragomelj 119, Domžale,
spričevalo o končani šoli za voznike motor-
nih vozil, izdano leta 1970. s-80073

Uršič Žarko, Pod Hribom 28, Radomlje,
zaključno spričevalo Poklicne šoferske šole
AMD Ježica. s-80122

Valentan Ursula, Ulica Pariške komune
26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 70604. m-2766

Valič Dare, Povšetova 89 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 45384,
S 15069, izdala UE Ljubljana. s-80215

Vantur Lidija, Ozka ulica 4, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Eko-
nomsko administrativne šole Maribor, iz-
dao leta 1975/76, 1976/77, 1978/79. m-2770

Vasev vasil, Kogojeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S241657, št. reg. 72438. s-80056

Vavken Vido-Vladimir, Peričeva 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 631229, reg. št. 56262. s-80319

Verenec Franc, Popovci 6/a, Ptujska go-
ta, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7808, izdala UE Ptuj. g-80099

Verčko Helena, Vurmat 3, Ožbalt, diplo-
mo M 598-91 Srednje tekstilne šole Mari-
bor, izdano leta 1988. m-2769

Vezovnik Boštjan, Sv. Primož na Pohor-
ju 67/b, Radlje ob Dravi, vozniško dovolje-
nje, kat. GH, št. 8703. p-80105

Vilfan Janez, Žabnica 57, Žabnica, vo-
zovnice Alpetour, izdana na ime Vilfan Ve-
ronika. g-80229

Vinković Melita, Podgora 35, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14546, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-80266

Vitez Franc, Obrtniška 5, Turnišče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 5460, iz-
dala UE Lendava. p-80075

Vičičaj Edvard, Gornja Kandija 2, Bru-
snica, diplomoI/61-131. g-80239

Vnuk Danilo, Grčarjeva 48, Maribor, za-
ključno spričevalo Poklicne avtomehanske-
šole, izdano leta 1976. m-2749

Vrenjak Ivan, Cesta Radomeljske čete
45, Radomlje, delovno knjižico. s-80132

Vrenjak Ivan, Cesta Radomeljske čete
45, Radomlje, zaključno spričevalo Šole za
voznike motornih vozil Ježica, izdano leta
1988. s-80133

Vrenko Hribar Brigita, Cesta pod Tičnico
4, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5473, izdala UE Cerknica. s-80027

Vuk Ivan, Kamenškova 40a, Maribor,
delovno knjižico št. 35435. m-2775

Vučajnik Ivan, Mali vrh 18, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4331.
p-80071

Zakrajšek Vinko, Polakova 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
411601, reg. št. 95912. s-80044

Zavašnik Franc, Pavšičeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
689167, reg. št. 62229. s-80241

Zelenko Vladimir, Kočki vrh 5, Sv. Ju-
rij, delovno knjižico. p-80001

Zevnik Ivan, Laze 6, Jesenice, vozniško
dovoljenje, št. 5259. p-80085

Zidanič Mitja, Dečno Selo 20, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
8052. p-80060

Zrim Jurij, Levarjeva 44, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9078. s-80282

Zupančič Mirko, Regerča vas 62, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 12.
g-80006

Zupin Primož, Okroglo 6, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, št. 18318, izdala UE Kam-
nik. s-80208

Žabjek Darko, Dobrunjska cesta 34 A,
Ljubljana, spričevalo OŠ Toneta Trnika To-
maža Sostro. s-80110

Žagal Murso, Jablan 35, Mirna peč, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 33934.
g-80092

Žagar Andrej, Povlje 8, Kranj, vozovnico
Alpetour za relacijo Povlje-Kranj. g-80235

Železnik Anton, Lahomno 47, Škofja Lo-
ka, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Poklicnele-
sne šole v Škofji Loki, izdani leta 1981.
1982 in leta 1983. s-80065

Žižek Alojz, Rožno naselje 10, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 2473. p-80100

Žižek Jožef, Ižakovci 130a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 30919. p-80093

Žigart Helena, Partizanska 16, Oplotni-
ca, zaključno spričevalo OŠ Oplotnica, iz-
dano leta 1991. m-2761

Žir Irina Motel Risnik, Divača, Divača,
delovno knjižico št. A 0331204 Koper.
g-80084

Žunko Zdenko, Bezena 20a, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 862.
m-2782

Žunkovič Silvester, Ulica Heroja Vojka
32, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
št. 2494 za poklic voznik cestnih motornih
vozil, izdal Šolski center Boris Kidrič Ce-
lje. g-80152

Žvarc Franc, Rošpoh 201, Kamnica, za-
ključno spričevalo Gradbene šole-zidar, iz-
dano leta 1975. m-2797

Gečev Tomislav, Trg Komandanta Sta-
neta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 813305, reg. št. 1275.
s-80189
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