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Sodni register

KRANJ
Rg-38342
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00109 z dne 22. 4. 1996 pod
št. vložka 1/05741/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5934389
Firma: CURARE, trgovina, proizvodnja
in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: CURARE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4205 Preddvor, Belska cesta 34
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Poličar Branko, Preddvor,
Belska c. 34, vstop 30. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Poličar Branko, Preddvor, Belska c.
34, imenovan 30. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 4. 1996:
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
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belo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-40698
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02617 z dne 28. 5. 1996 pri
subjektu vpisa SONČEK, podjetje za trgovino in transport, Bled, d.o.o., sedež:
Grajska 38, 4260 Bled, pod vložno št.
1/00628/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, firme,
skrajšane firme in sedeža, povečanje osnovnega kapitala, razširitev in uskladitev dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter naslov ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5312671
Firma: SONČEK, podjetje za trgovino
in transport, d.o.o.
Skrajšana firma: SONČEK, d.o.o.
Sedež: 4275 Begunje na Gorenjskem, Begunje 161
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelj: Pivk Miloš, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 28c, vstop 18. 12. 1989, vložek 1,533.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pivk Magda, izstop 5. 6. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 28. 5. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
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prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
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vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-40699
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02997 z dne 31. 5. 1996 pri
subjektu vpisa TRG-ŠPORT, d.o.o., izvoz
– uvoz, rekreacija, gradbeništvo, Kranj,
sedež: C. na Brdo 59, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04625/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge ter spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5755409
Osnovni kapital: 1,625.000 SIT
Ustanovitelj: Drempetič Jože, Kranj,
Oretnekova pot 15, vstop 10. 3. 1993, vložek 1,625.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se spremeni tako, da se odslej glasi: trgovina na drobno in debelo z
živilskimi in neživilskimi izdelki vseh trgovskih strok; prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu; gradbena dejavnost, v glavnem drobne storitve v gradbeništvu; posredovanje in zastopanje podjetij v prometu blaga in storitev; turistična dejavnost ter
dejavnosti, povezane s športom in rekreacijo; gostinske usluge; posredovanje pri sklepanju kooperacijskih pogodb.
Rg-40808
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00240 z dne 13. 5. 1996 pod
št. vložka 1/05761/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5940125
Firma: EUROSTILE KOZLEVČAR, družba za trgovino in storitve, k.d., Škofja
Loka
Skrajšana firma: EUROSTILE Kozlevčar, k.d., Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4220 Škofja Loka, Kapucinski trg 7
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Kozlevčar Milan, Škofja Loka, Partizanska c. 47, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem, in Rinaldo Vijlem, Škofja Loka, Frankovo naselje 74,
odgovornost: ne odgovarja, oba vstopila
8. 3. 1996, vložila po 5.000 SIT.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kozlevčar Milan, Škofja Loka, Partizanska c. 47, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 5. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-40843
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02514 z dne 7. 5. 1996 pri
subjektu vpisa MTP KRANJ, d.o.o., sedež:
Hrastje 94, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01355/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev, spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5838789
Firma: MTP, trgovina in marketing,
d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: MTP, d.o.o., Kranj
Sedež: 4000 Kranj, Hrastje 94
Osnovni kapital: 1,690.000 SIT
Ustanovitelja: Polajnar Franc, vstop 4. 5.
1990, vložek 845.000 SIT in Polajnar Paška, vstop 1. 6. 1994, vložek 945.000 SIT,
oba iz Kranja, Hrastje 94, odgovornost: ne
odgovarjata; Anžur Drago, izstop 1. 6.
1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Anžur Drago, razrešen 1. 6. 1994; Polajnar
Paška, Kranj, Hrastje 94, imenovana 1. 6.
1994, kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-43590
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02821 z dne 2. 7. 1996 pri
subjektu vpisa SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje, posredovanje in
organizacija, Bled, d.o.o., sedež: TTC

Bled, Ljubljanska 4, 4260 Bled, pod vložno št. 1/00818/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, ter vpis prokure s temile podatki:
Matična št.: 5331765
Osnovni kapital: 1,570.000 SIT
Ustanovitelj: Bajrović Bahtijar, Beograd,
Gospodara Vučiča 176, vstop 21. 2. 1990,
vložek 1,570.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bajrović Bahtijar, Bled, Mladinska
13b, razrešen 29. 5. 1994 in ponovno imenovan za prokurista; direktorica Flander Bajrovič Jožica, Bled, Mladinska 13b, imenovana 29. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-43596
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00489 z dne 19. 7. 1996 pri
subjektu vpisa ALPIMEX SL, svetovanje,
inženiring, trgovina, d.o.o., Kranj, sedež:
Ješetova 3, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05743/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5522706
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Muster Blanka, Ljubljana, Krivec
73, imenovana 3. 6. 1996.
Rg-43599
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03131 z dne 17. 7. 1996 pri
subjektu vpisa MBM, svetovanje in trgovina, Kranj, d.o.o., sedež: Cesta JLA 72,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/02374/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo firme in
skrajšane firme ter sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5580315
Firma: MBM, svetovanje in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: MBM, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 110
Osnovni kapital: 1,583.175 SIT
Ustanovitelj: Sever Bojan, Kranj, Cesta
JLA 72, vstop 26. 12. 1990, vložek
1,583.175 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-43601
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00540 z dne 18. 7. 1996 pod
št. vložka 1/05814/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5949670
Firma: PAULIČ TRANSPORT, transportna družba, d.o.o.
Skrajšana firma: PAULIČ TRANSPORT,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Kidričeva 26
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Paulič Martin, Kranj, Kidričeva 26, vstop 25. 3. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Paulič Martin, Kranj, Kidričeva 26,
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imenovan 25. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem.
Rg-43616
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00484 z dne 11. 7. 1996 pod
št. vložka 1/05807/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5947782
Firma: RODEO U.C.B., trgovska družba, d.o.o.
Skrajšana firma: RODEO U.C.B., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Mestni trg 2
Osnovni kapital: 2,256.540 SIT
Ustanovitelji: Ambrožič Damijan, Kranj,
Trg Rivoli 6, vložek 900.520 SIT, Bilandžija
Milan, Kranj, Kebetova 1, vložek
677.773,50 SIT, Blažič Dušan, Kranj,
Oprešnikova 76, vložek 678.246 SIT, vsi
vstopili 29. 5. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ambrožič Damijan, Kranj, Trg Rivoli
6, imenovan 29. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1996:
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;

5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering).
Rg-43624
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03086 z dne 11. 7. 1996 pri
subjektu vpisa D + S, projektiranje, organiziranje, inženiring in proizvodnja plovil, d.o.o., Radovljica, sedež: Cesta na
jezerca 6a, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/00513/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo poslovnega
deleža ter povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:
Matična št.: 5315042
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Čučnik Andrej, Žirovnica,
Breznica 28a, vstop 3. 12. 1989, vložek
75.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vouk Drago, Begunje na Gorenjskem, Begunje na Gorenjskem 161, vstop 26. 2.
1994, vložek 713.460 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pisek Stane, Radovljica, Cesta na jezerca 64, vstop 26. 2. 1994, vložek 713.440 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-43646
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00305 z dne 8. 7. 1996 pri
subjektu vpisa KOMPAS HOTELI BLED,
p.o., sedež: Cankarjeva 2, 4260 Bled,
pod vložno št. 1/00931/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme, kapitala, uskladitev dejavnosti s klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo mej pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5004586
Firma: KOMPAS HOTELI BLED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4260 Bled, Cankarjeva 2
Osnovni kapital: 357,924.000 SIT
Ustanovitelj: TOZD hotel Bled, n.sub.o.,
izstop 26. 3. 1996; Sklad RS za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 26. 3.
1996, vložek 357,924.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kovač Vladimir, razrešen 26. 3. 1996 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, razen pri sklepanju,
odpovedovanju ali spreminjanju kakršnekoli
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pogodbe ali pri izvajanju pravnih poslov izven okvira rednega in običajnega teka poslovanja družbe, pri najemanju kreditov ali
posojil, pri dajanju posojil drugim fizičnim ali
pravnim osebam ter pri odobravanju komercialnih ali blagovnih kreditov, pri najemanju
ali dajanju garancij, poroštev, hipotek ali drugih oblik zavarovanj, pri prodaji, dajanju ali
prevzemu v zakup sredstev, pri investicijah,
pri ustanavljanju družb hčera, predstavništev ali poslovnih enot družbe, pri nakupu
deleža/delnic drugih družb in pri prodaji deleža/delnic družb hčera, ko potrebuje pismeno soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1996:
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7470 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov.
Vpis prenosa družbenega kapitala na
Sklad po 1. členu zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in obveznostih Agencije RS za prestrukturiranje
in privatizacijo vpisano v sodni register z
dne 8. 7. 1996 s Srg 305/96.
Rg-43678
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00494 z dne 2. 7. 1996 pod št.
vložka 1/05799/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
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Matična št.: 5947855
Firma: MESSERSCHMIT BLAZNIK, trgovinsko podjetje, k.d., Kropa
Skrajšana firma: MESSERSCHMIT
BLAZNIK, k.d., Kropa
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4245 Kropa, Kropa 136
Ustanovitelja: Blaznik Metod, Kropa,
Kropa 136, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem, in Petrač Špela, Kropa,
Kropa 82, vložek 50.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja, oba vstopila 14. 6. 1996.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Blaznik Metod, Kropa, Kropa 136, kot komplementar-poslovodja, zastopa družbo brez
omejitev; prokuristka Petrač Špela, Kropa,
Kropa 82, oba imenovana 14. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 2. 7. 1996:
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-44150
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00558 z dne 30. 8. 1996 pod
št. vložka 1/05832/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5957605
Firma: JEAN, mizarstvo, gradbeništvo,
trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: JEAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4243 Brezje, Brezje 34
Osnovni kapital: 1,500.592 SIT
Ustanovitelj: Antolič Slavko, Brezje, Brezje 34, vstop 20. 3. 1996, vložek 1,500.592
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Antolič Slavko, Brezje, Brezje 34,
imenovan 20. 3. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
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prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-

nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-44151
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00615 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa DUO COMMERCE, podjetje za proizvodnjo in trgovino ter organizacijo športa in rekreacije, d.o.o., Kranj,
sedež: Titov trg 15, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/01391/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo sedeža ter
povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5359309
Sedež: 4000 Kranj, Glavni trg 15
Osnovni kapital: 3,867.000 SIT
Ustanovitelj: Rekar Andrej, Kranj, Janeza Puharja 6, vstop 18. 12. 1989, vložek
3,867.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44152
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01349 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TERMOPOL, predelava plastičnih mas, d.d., Sovodenj, sedež: Koprivnik 50, 4225 Sovodenj, pod vložno
št. 1/00213/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5158010
Sedež: 4225 Sovodenj, Koprivnik 50
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mlinar Silvester, Žiri, Goropeke 12,
imenovan 6. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.
Člani nadzornega sveta: Pečelin Primož,
Burnik Irma, Pirih Olga, Jeram Andrej in
Hafner Silva, vsi izstopili 17. 6. 1995; Kokalj Jakob, Kavčič Janez, Eržen Janez, Jeram Andrej in Eržen Bernarda, vsi vstopili
17. 6. 1995.
Rg-44154
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00670 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa NIKO, kovinsko podjetje
Železniki, p.o., sedež: Otoki 16, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00218/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko preoblikovanje, spremembo firme in
skrajšane firme, spremembo osnovnega kapitala, ustanoviteljev, zastopnika, uskladitev
in spremembo dejavnosti ter člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5033420000
Firma: NIKO, kovinarsko podjetje,
d.d., Železniki
Skrajšana firma: NIKO, d.d., Železniki
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4228 Železniki, Otoki 16
Osnovni kapital: 358,750.000 SIT
Ustanovitelji: Občinska skupščina Škofja Loka, izstop 13. 6. 1996; Sklad RS za
razvoj, d.d. Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
69,390.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
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34,690.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek 42,190.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili
58,950.000 SIT, upravičenci interne razdelitve, vložili 68,860.000 SIT, udeleženci
javne prodaje, vložili 72,860.000 SIT, upravičenci iz denacionalizacijskega zahtevka,
vložili 11,810.000 SIT, vsi vstopili 13. 6.
1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje:direktorica Nastran Valentina, Selca, Spodnja
Luša 29, razrešena 12. 6. 1996 in 13. 6.
1996 ponovno imenovana kot začasna
uprava - zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Čulibrk Radovan, Demšar-Potočnik Ivanka, Ferlan Janez,
Frlic Anton, Pintar Miroslav in Pogačnik Ivanka, vsi vstopili 13. 6. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996:
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 40101 Proizvodnja elektrike v HE;
40105 Distribucija elektrike; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7230 Obdelava podatkov; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja vpisan na podlagi odločbe
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Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 00750/00864-1996/JM z dne
25. 7. 1996.

je RS za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00478/00361-1996/GV z dne 23. 1.
1996.

Rg-44155
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00058 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa KLJUČAVNIČARSTVO Radovljica, p.o., sedež: Gorenjska c. 19a,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/00223/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, zastopnika, vpis osnovnega kapitala, ustanoviteljev, razširitev in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Firma: VAC-COMMERCE, varjenje,
d.o.o., Radovljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Gorenjska
c. 19a
Osnovni kapital: 11,850.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
440.000 SIT, Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložek 880.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
440.000 SIT, Črnkovič Marjan, Zgornje Gorje, Krnica 44, vložek 650.000 SIT, Knafelj
Franc, Radovljica, Gradnikova 111, vložek
630.000 SIT, Pesrl Miroslav, Bled, Selo pri
Bledu 55, vložek 630.000 SIT, Zor Magda,
Lesce, Savska c. 19, vložek 710.000 SIT,
Gorjanc Janez za denacionalizacijske upravičence, Kranj, Smledniška 13, vložek
7,470.000 SIT, vsi vstopili 18. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Črnkovič Marjan, Zgornje Gorje, Krnica 44, razrešen 18. 12. 1995 in ponovno imenovan
kot začasna uprava - zastopa družbo neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agenci-

Rg-44156
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03256 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PONI, d.o.o., podjetje za
trgovino, gostinstvo in turizem, Naklo,
sedež: Kranjska c. 5, 4202 Naklo, pod
vložno št. 1/02741/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5546257
Osnovni kapital: 1,515.322 SIT
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
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Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-44158
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03408 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PREVC, inženiring, trgovina, storitve, d.o.o., sedež: Dražgoše 6,
4228 Železniki, pod vložno št.
1/03912/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5797306
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Prevc Jernej, razrešen 7. 12. 1994; direktor Prevc Božidar, Železniki, Dražgoše 6,
imenovan 17. 12. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 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 gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z

obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-44159
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00481 z dne 30. 8. 1996 pod
št. vložka 1/05830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5947847
Firma: LOMBAR M & N, d.n.o., storitveni servis
Skrajšana firma: LOMBAR M & N, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4240 Radovljica, Lancovo 10
Ustanovitelja: Lombar Marijan, Bistrica
pri Tržiču, Deteljica 9 in Bizjak Lombar Nevenka, Kranj, Titov trg 14, oba vstopila 6. 6.
1996, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Lombar Marijan, Bistrica pri Tržiču, Deteljica 9, imenovan 6. 6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0125 Reja drugih
živali; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2852 Splošna mehanična dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
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Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-44160
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00435 z dne 30. 8. 1996 pod
št. vložka 1/05831/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5949319
Firma: BENEDIK & RUS, storitveno
podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: BENEDIK & RUS,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4208 Šenčur, Partizanska
ul. 3
Ustanovitelja: Benedik Tomaž, Šenčur,
Partizanska ul. 3 in Rus Mateja, Škofja Loka, Vincarje 17, oba vstopila 26. 4. 1996,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Benedik Tomaž, Šenčur, Partizanska
ul. 3, in Rus Mateja, Škofja Loka, Vincarje
17, oba imenovana 26. 4. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571

Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva
in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8520 Veterinarstvo; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-44161
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03332 z dne 30. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ALPE ADRIA INTERNATIONAL, mednarodni informacijski sistem, turizem in trgovina, d.o.o., Kranj,
sedež: Koroška 4, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/01305/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo firme, razširitev in uskladitev dejavnosti, spremembo imena in naslova ustanoviteljice in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5399785
Firma: ALPE ADRIA INTERNATIONAL,
mednarodni informacijski sistem, turizem in trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,704.866,10 SIT
Ustanoviteljica: Perne Mira, izstop 2. 12.
1994; Perne Marija Mira, Mojstrana, Jakoba Aljaža 18, vstop 2. 12. 1994, vložek
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1,704.866,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Perne Mira, razrešena 2. 12. 1994; direktorica Perne Marija Mira, Mojstrana, Jakoba
Aljaža 18, imenovana 2. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 8. 1996:
0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0150 Lov
in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2215 Drugo založništvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
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ni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet
po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni
promet na rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti
v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 6512 Drugo denarno posredništvo; 65121 Dejavnost bank; 65122
Dejavnost hranilnic; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-44163
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03339 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PIVOVARNA MARINŠEK,
proizvodnja in prodaja piva, Naklo,
d.o.o., sedež: 26. julija št. 2, 4202 Naklo, pod vložno št. 1/04442/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo sedeža, razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5732077
Sedež: 4202 Naklo, Glavna cesta 2
Osnovni kapital: 6,217.200 SIT
Ustanovitelj: Marinšek Marjan, Naklo,
26. julija 2, vstop 21. 12. 1992, vložek
6,217.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1996:
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
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Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).
Rg-44164
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03333 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa CONNECT, podjetje za ra-

čunalništvo, servis in trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: Jezerska cesta 78, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02627/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5545862
Osnovni kapital: 1,508.907 SIT
Ustanovitelj: Troha Rok, Kranj, Jezerska cesta 78, vstop 19. 9. 1991, vložek
1,508.907 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1996:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-44166
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00691 z dne 28. 8. 1996 pod
št. vložka 1/05828/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5958571
Firma: IGMA CAR, podjetje za turizem
in trgovino, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: IGMA CAR, d.o.o.,
Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Mlakarjeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
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Ustanovitelja: Tilinger Matjaž, Kranj, Mlakarjeva 13 in Sitar Igor, Bled, Kajuhova 38a,
oba vstopila 29. 7. 1996, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Tilinger Matjaž, Kranj, Mlakarjeva 13,
direktor Sitar Igor, Bled, Kajuhova 38a, oba
imenovana 29. 7. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 8. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s

kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izredni
zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
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agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe.
Rg-44167
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02921 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa MAVI, servis, trgovina in
posredništvo, d.o.o., Kranj, sedež: Juleta Gabrovška 34, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/03659/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo firme, skrajšane firme in
ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5636515
Firma: MAVI, servis, trgovina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MAVI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,828.556 SIT
Ustanovitelji: Martinčič Jože, Kranj, Juleta Gabrovška 34 in Vilfan Sašo, Kranj,
Zasavska 16, oba vstopila 15. 7. 1992, vložila po 609.518,67 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Tavčar Branko, Ljubljana, Ocvirkova ul. 61, vstop 1. 6. 1994, vložek
609.518,66 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44168
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02937 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SIGA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Žabnica, sedež: Žabnica 73, 4209 Žabnica, pod vložno št.
1/02662/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
Matična št.: 5531055
Osnovni kapital: 1,903.000 SIT
Ustanovitelj: Logar Silvo, Žabnica, Žabnica 73, vstop 15. 11. 1991, vložek
1,903.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44169
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03437 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa BARVATEX, barvanje tekstila, d.o.o., Žabnica, sedež: Srednje Bitnje 54a, 4209 Žabnica, pod vložno št.
1/02912/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
Matična št.: 5563283
Osnovni kapital: 1,706.500 SIT
Ustanovitelj: Fireder Božidar, Žabnica,
Sr. Bitnje 54a, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,706.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44171
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03335 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa AMD SERVIS, izobraževanje, trgovske in druge storitve, Kranj,
d.o.o., sedež: Koroška 53d, 4000 Kranj,
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pod vložno št. 1/03923/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5671361
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: AMD KRANJ, Kranj, Koroška 53d, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44172
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03341 z dne 28. 8. 1996 pri
subjektu vpisa REVOK TRADE, trgovina in
storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Kidričeva
2, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05113/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5814634
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Veselič Renato, Kranj, C.
talcev 3, vstop 5. 7. 1993, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg44173
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03350 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TTI, podjetje za turizem,
trgovino in inženiring, Bled, d.o.o., sedež: Kidričeva 9, 4260 Bled, pod vložno
št. 1/00614/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5305284
Osnovni kapital: 2,791.000 SIT
Ustanovitelja: Jelar Tone, vložek
1,674.600 SIT in Jelar Almira, vložek
1,116.400 SIT, oba iz Radovljice, Triglavska 41, vstopila 12. 12. 1989, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.
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Rg-44174
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02956 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa JUMA, podjetje za razvoj,
proizvodnjo in trženje, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Partizanska 6, 4220 Škofja
Loka, pod vložno št. 1/04432/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5723744
Osnovni kapital: 1,611.000 SIT
Ustanovitelja: Šavs Jurij, Šenčur, Sajovčevo naselje 42, in Balant Marjan, Škofja
Loka, Partizanska 6, oba vstopila 3. 2.
1993, vložila po 805.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-44176
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03425 z dne 29. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ALUM, proizvodno in trgovsko podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Benedikova 7a, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/04835/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in skrajšane firme, povečanje osnovnega kapitala,
uskladitev dejavnosti in spremembo imena
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5772494
Firma: ALUM, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: ALUM, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,711.010 SIT
Ustanovitelj: Sagadin Jože, izstop 6. 12.
1994; Sagadin Jožef, Kranj, Benedikova
7a, vstop 6. 12. 1994, vložek 1,711.010
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sagadin Jože, razrešen 6. 12. 1994; direktor
Sagadin Jožef, Kranj, Benedikova 7a, imenovan 6. 12. 1994, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996:
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki.
Rg-44177
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00727 z dne 29. 8. 1996 pod
št. vložka 1/05829/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5958636
Firma: ŠPEDICIJA CARGOLINE, podjetje za transport, špedicijo in poslovne
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠPEDICIJA CARGOLINE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4210 Brnik, Brnik Aerodrom
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Glaser Uwe, Wien, Breitenfurterstr. Nr.487-491, vstop 29. 1. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trost Ivan, Maribor, Železnikova 18,

imenovan 29. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1996:
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje.
Rg-44179
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03548 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa LEKO, gradbeništvo in trgovina Naklo, d.o.o., sedež: C. 26. julija
14, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/01914/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev, uskladitev dejavnosti s klasifikacijo in spremembo, ter spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5458218
Sedež: 4202 Naklo, Glavna ulica 14
Osnovni kapital: 1,658.093 SIT
Ustanovitelja: Likozar Marija, Naklo,
Glavna ulica 14, vstop 17. 12. 1994, vložek 828.046,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Likozar Milan, Naklo, C. 26. julija
14, vstop 19. 1. 1991, vložek 830.046,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1996:
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1421 Pridobivanje gramoza in peska;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-44180
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03513 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa KOSPORT, proizvodno in
posredniško podjetje, d.o.o., Tržič, sedež: Begunjska 19, 4290 Tržič, pod vložno št. 1/00620/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5310016
Sedež: 4290 Tržič, Begunjska 19
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Korošec Breda, vstop
17. 11. 1989 in Korošec Leon, vstop 5. 3.
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1991, oba iz Tržiča, Begunjska 19, vložila
po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo.
Rg-44181
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03147 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PALES, podjetje za posredovanje in organizacijo Kranj, d.o.o., sedež: Jaka Platiše 9, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/04152/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5695686
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1996:
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.
Rg-44184
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03406 z dne 7. 8. 1996 pri subjektu vpisa TELESAT, d.o.o., Jesenice, operater kabelsko distribucijskih sistemov, sedež: Cesta Cirila Tavčarja 1a, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/02733/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5545803
Dejavnost, vpisana dne 7. 8. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
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 televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 6420 Telekomunikacije; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
9220 Radijska in televizijska dejavnost.
Rg-44187
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01384 z dne 20. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ARTIKA, trgovina, špedicija in druge poslovne storitve, d.o.o., Jesenice, sedež: Ulica Staneta Bokala 1a,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/00906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo, spremembo ustanovitelja in
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5334969
Sedež: 4270 Jesenice, Ulica Staneta
Bokala 1a
Ustanovitelj: Žvelc Borut, izstop 3. 11.
1995; Mirc Peter, Jesenice, Viktorja Kejžarja 20, vstop 29. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žvelc Borut, razrešen 3. 11. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 20. 8. 1996:
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7414 Podjetniško in
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poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje.
Rg-44188
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03209 z dne 22. 8. 1996 pri
subjektu vpisa HY-MED, trgovina, inženiring, marketing, svetovanje, storitve, zastopanje, turizem in proizvodnja, Tržič,
d.o.o., sedež: Pot na polje 50, Pristava,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/01461/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala ter spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5404991
Osnovni kapital: 1,731.000 SIT
Sedež: 4290 Tržič, Pot na polje 50,
Pristava
Osnovni kapital: 1,504.640 SIT
Ustanoviteljica: Lavrič Jožica, Tržič, Pot
na polje 50, Pristava, vstop 4. 9. 1990,
vložek 1,504.640 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lavrič Marko, izstop 5. 10. 1994.
Rg-44189
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03008 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa REPNIK, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Selca, sedež. Selca 62, 4227 Selca, pod vložno št.
1/04530/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
Matična št.: 5740436
Osnovni kapital: 1,731.000 SIT
Ustanovitelj: Repnik Franc, Selca, Selca
62, vstop 11. 3. 1993, vložek 1,731.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44190
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03467 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa IF INŽENIRING, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Podlubnik 242, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/02784/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5548594
Osnovni kapital: 1,697.000 SIT
Ustanovitelj: Pirnar Branko, Škofja Loka,
Podlubnik 242, vstop 21. 11. 1991, vložek
1,697.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44191
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03604 z dne 26. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PROMONTANA, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Škofja Loka, sedež: Podlubnik 72, 4220
Škofja Loka, pod vložno št. 1/01949/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo naslova
ustanovitelja in zastopnika, razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5490928
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rehberger Srečko, Preddvor, Nova vas 12, izstop 20. 12. 1994,

Stran

404 / Št. 5 / 23. 1. 1998

Rehberger Srečko, Preddvor, Francarija
29, vstop 20. 12. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Rehberger Srečko, Preddvor, Francarija
29, razrešen 20. 12. 1994 in ponovno imenovan za direktorja, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 8. 1996:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
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in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji,
priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-44193
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03227 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa REFLEX, trgovina in zastopanje, Smokuč, d.o.o., sedež: Smokuč

58, 4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/03437/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
Matična št.: 5620325
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanovitelja: Berce Mojca, Kropa, Kropa 7, in Klinar Marjan, Žirovnica, Smokuč
58, oba vstopila 31. 3. 1992, vložila po
802.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-44195
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00042 z dne 23. 8. 1996 pri
subjektu vpisa KOZJEK, mizarstvo in trgovina Zgornja Besnica, d.o.o., sedež:
Zgornja Besnica 70, 4201 Zg. Besnica,
pod vložno št. 1/02890/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5559740
Firma: KOZJEK, Mizarstvo in trgovina
Zgornja Besnica, d.o.o.
Skrajšana firma: KOZJEK, Zgornja Besnica, d.o.o.
Sedež: 4201 Zgornja Besnica, Zgornja Besnica 70
Osnovni kapital: 2,640.000 SIT
Ustanovitelj: Kozjek Janez, Zg. Besnica,
Zg. Besnica 70, vstop 15. 1. 1992, vložek
2,640.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 23. 8. 1996:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
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mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-44196
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00671 z dne 27. 8. 1996 pod
št. vložka 1/05827/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5958067
Firma: TRGOVINA P & R, trgovina in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRGOVINA P & R,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Kolodvorska 3
Osnovni kapital: 4,000.000 SIT
Ustanovitelja: Štepec Peter, Kranj, Šorlijeva ul. 35, Klavžer Rajko, Ljubljana, Streliška ulica 36, oba vstopila 24. 7. 1996,
vložila po 2,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Štepec Peter, Kranj, Šorlijeva ul. 35,
zastopa družbo brez omejitev, Klavžer Rajko, Ljubljana, Streliška ulica 36, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev, oba imenovana 24. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996:
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; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-44198
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00673 z dne 27. 8. 1996 pod
št. vložka 1/05826/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5958075
Firma: OPREMA DOBIDA & CO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o.,
Kranj
Skrajšana firma: OPREMA DOBIDA &
CO, d.n.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška 37a
Ustanovitelja: Dobida Frančišek in Dobida Marjeta, oba iz Begunj na Gorenjskem,
Zgoša 26b, vstopila 18. 7. 1996, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Dobida Frančišek, Begunje na
Gorenjskem, Zgoša 26b, imenovan 18. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
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Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Rg-44199
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00576 z dne 27. 8. 1996 pod
št. vložka 1/05825/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5949904
Firma: JEČNIK, trgovina na debelo in
drobno z učili in didaktičnimi pripomočki, d.o.o.
Skrajšana firma: JEČNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Sejmišče 5
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Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Ječnik Matjaž, Kranj, Ul.
Franca Rozmana Staneta 9, vložek
480.000 SIT, Ječnik Karmen, Kranj, Gradnikova 9, vložek 480.000 SIT, Ječnik Marta, Kranj, Ul. Franca Rozmana Staneta 9,
vložek 336.000 SIT, in Ječnik Viktor, Kranj,
Ul. Franca Rozmana Staneta 9, vložek
304.000 SIT, vsi vstopili 1. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ječnik Matjaž, Kranj, Ul. Franca Rozmana Staneta 9, imenovan 1. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Ječnik Karmen, Kranj, Gradnikova 9, imenovana 1. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996:
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7470 Čiščenje
stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9251 Dejavnost knjižnic in arhivov; 9262
Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-44200
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03022 z dne 27. 8. 1996 pri
subjektu vpisa SPRINTER, trgovina in storitve, d.o.o., Žabnica, sedež: Zg. Bitnje
91, 4209 Žabnica, pod vložno št.
1/04644/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev in zastopnikov ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
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dardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5754496
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Rudež Simon, vstop 24. 3.
1993 in Rudež Saša, vstop 15. 8. 1994,
oba iz Žabnice, Zg. Bitnje 91, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenica Rudež Saša, Žabnica, Zg. Bitnje 91, imenovana 15. 8. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 8. 1996:
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego
telesa.
Rg-44202
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/03037 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa ROMA-TEX, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Tržič, sedež: Pod Šijo
14, 4290 Tržič, pod vložno št.
1/01377/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo ustanoviteljev, spremembo firme in skrajšane firme, zastopnika in imena
družbenice s temile podatki:
Matična št.: 5402298
Firma: ROMA-TEX, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ROMA-TEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 8,086.000 SIT
Ustanovitelji: Romih Vili, Romih Marjeta
in Romih Jelka, vsi izstopili 22. 8. 1994;
Romih Matjaž, Tržič. Pod Šijo 14, vstop
5. 9. 1990, vložek 4,043.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Romih Gabrijela, Tržič. Pod Šijo 14, vstop 22. 8. 1994, vložek
2,021.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Romih Urša, Tržič, Pod Šijo 14, vstop
22. 8. 1994, vložek 2,021.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Romih Matjaž, razrešen 22. 8. 1994
in ponovno imenovan kot družbenik; direktor Knep Maksimilijan, Tržič, Loka 32, imenovan 22. 8. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-44203
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02904 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa VIKTOR, trgovina, gostinstvo, uvoz, izvoz, zastopstva, d.o.o.,
Jezersko, sedež: Kokra 23a, 4206 Zgornje Jezersko, pod vložno št. 1/01555/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5416167
Sedež: 4206 Jezersko, Kokra 23a
Osnovni kapital: 2,017.652 SIT
Ustanovitelj: Lesjak Viktor, Zgornje Jezersko, Kokra 23a, vstop 4. 9. 1990, vložek 2,017.652 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-44206
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03027 z dne 6. 8. 1996 pri
subjektu vpisa CVETLIČNI GAJ, trgovina
in storitve, Kranj, d.o.o., sedež: Hrastje
87, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/05165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s
temile podatki:
Matična št.: 5814880
Osnovni kapital: 1,876.000 SIT
Ustanovitelja: Bregar Ivan in Bregar Marija, oba iz Kranja, Hrastje 87, vstopila
13. 10. 1993, vložila po 938.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-44208
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00725 z dne 13. 8. 1996 pri
subjektu vpisa PANARA, podjetje za svetovanje, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Kranj, sedež: C. na Brdo 36, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/03594/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5734495
Firma: PANARA, podjetje za svetovanje, inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: PANARA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Lužovec Tomislav, Kranj, C.
na Brdo 36, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-46073
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03388 z dne 5. 9. 1996 pri
subjektu vpisa BRELIH, družba za avtokozmetiko, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Suha 29, 4220 Škofja Loka, pod vložno
št. 1/03294/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5610982
Osnovni kapital: 1,522.800 SIT
Ustanovitelj: Brelih Tomaž, Škofja Loka,
Suha 29, vstop 7. 4. 1992, vložek
1,522.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1996:
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
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zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.
Rg-46075
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03391 z dne 5. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DOMINO, gostinstvo in trgovina, d.o.o., Jesenice, sedež: Titova 7,
4270 Jesenice, pod vložno št.
1/04237/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5704219
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čelesnik Darja, Jesenice,
Tavčarjeva 1, Stojanovič Zoran, Jesenice,
Hrušica 183, oba vstopila 5. 1. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 5. 9. 1996:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-

dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261
Obratovanje športnih objektov.
Rg-46078
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03356 z dne 6. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SETI, podjetje za šport, trgovino, gostinstvo, turizem in storitve,
d.o.o., Lesce, sedež: Dacarjeva 28, 4248
Lesce, pod vložno št. 1/01860/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5451370
Dejavnost, vpisana dne 6. 9. 1996:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-46088
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03532 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa PIČMAN, podjetje za trgovino in vzdrževanje vozil, d.o.o., Kranj,
sedež: Britof 39, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04768/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge
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ter spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5762537
Firma: PIČMAN, podjetje za trgovino
in vzdrževanje vozil, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,546.781 SIT
Ustanovitelj: Pičman Tomaž, Kranj, Britof 39, vstop 18. 5. 1993, vložek
1,546.781 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem.
Rg-46090
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00579 z dne 10. 9. 1996 pod
št. vložka 1/05839/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev javnega izobraževalnega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5957656
Firma: VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM, BLED
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4260 Bled, Prešernova 32
Ustanoviteljici: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20; Občina Bled, Bled,
Cesta svobode 13, obe vstop 28. 3. 1996,
odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Šolar Janez, Radovljica, Nova vas pri
Lescah 3a, imenovan 15. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 9. 1996:
5530 Gostinske storitve prehrane; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 80302 Visoko strokovno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-46095
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03223 z dne 11. 9. 1996 pri
subjektu vpisa HORO, gostinstvo, trgovina, šport in rekreacija, d.o.o., Jesenice,
sedež: Titova 92a, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/02609/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5528224
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanoviteljica: Horvat Ida, Jesenice, Titova 92a, vstop 12. 2. 1992, vložek
1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-46097
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03095 z dne 11. 9. 1996 pri
subjektu vpisa KFK AGENT, podjetje za
posredništvo, zastopanje, animacije,
d.o.o., Dovje, sedež: Dovje 33, 4281
Dovje, pod vložno št. 1/04728/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s temile podatki:
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Matična št.: 5758491
Osnovni kapital: 1,589.200 SIT
Ustanovitelja: Koražija Franci, vložek
810.492 SIT, Koražija Kristina, vložek
778.708 SIT, oba z Dovja, Dovje 33, vstopila 29. 3. 1993, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-46100
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00758 z dne 2. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MRKULIĆ & CO., trgovina,
uvoz, izvoz in gostinstvo, d.n.o., Kranj,
sedež: Golniška 64, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/05567/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5903882
Dejavnost, vpisana dne 2. 9. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.
Rg-46106
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00532 z dne 12. 9. 1996 pod
št. vložka 1/05840/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zadruge s temile podatki:
Matična št.: 5948100
Firma: ZADRUGA NIKO ŽELEZNIKI,
z.o.o.
Skrajšana firma: ZADRUGA NIKO, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 4228 Železniki, Trnje 20
Osnovni kapital: 2,516.502 SIT
Ustanovitelji: Arnol Magda, Železniki, Na
Plavžu 49, vložek 5.000 SIT; Arnolj Stanislav, Železniki, Na Plavžu 49a, vložek 5.000
SIT; Bajželj Jože, Železniki, na Plavžu 88,
vložek 30.000 SIT; Basaj Alojzij, Selca, Selca 137, vložek 10.000 SIT; Benedičič Ana,
Železniki, Zali Log 27, vložek 15.000 SIT;
Benedičič Franc, Železniki, Log 23, vložek
20.000 SIT; Benedičič Ivana, Železniki, Racovnik 53, vložek 6.667 SIT; Benedičič Janez, Železniki, Na Plavžu 84, vložek 10.000
SIT; Benedičič Jožef, Železniki, Na Plavžu
93, vložek 10.000 SIT; Benedičič Jožica,
Železniki, Na Plavžu 84, vložek 10.000 SIT;
Benedičič Alojzija, Železniki, Na Kresu 17,
vložek 15.000 SIT; Benedičič Veronika, Železniki, Na Plavžu 16a, vložek 20.000 SIT;
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Benedik Franc, Železniki, Dašnica 74, vložek 20.000 SIT; Benedik France, Selca,
Selca 92, vložek 5.000 SIT; Berce Valentin, Selca, Selca 117, vložek 10.000 SIT;
Bernik Lovrenc, Železniki, Dašnica 162, vložek 10.000 SIT; Bertoncelj Avguštin, Škofja Loka, Hafnerjevo naselje 51, vložek
5.000 SIT; Bertoncelj Bojan, Železniki, Na
Kresu 22, vložek 7.500 SIT; Bertoncelj Marija, Železniki, Na Plavžu 56, vložek 20.000
SIT; Bertoncelj Niko, Železniki, Na Kresu
22, vložek 7.500 SIT; Bertoncelj Antonija,
Železniki, Na Plavžu 38, vložek 15.000 SIT;
Blaznik Filip, Železniki, Na Plavžu 52, vložek 10.000 SIT; Blaznik Frančišek, Železniki, Na Plavžu 42, vložek 20.000 SIT; Blaznik Frančiška, Železniki, Na Plavžu 52, vložek 10.000 SIT; Blaznik Jožef, Železniki,
Češnjica 16, vložek 5.000 SIT; Blaznik
Magdalena, Železniki, Dašnica 87, vložek
5.000 SIT; Bogataj Jožef, Železniki, Češnjica 11, vložek 20.000 SIT; Bobnar Anica,
Vrhnika, Losca 52, vložek 5.000 SIT; Cvek
Pavel, Železniki, Na Plavžu 25, vložek
10.000 SIT; Čarman Valentina, Ljubljana,
Kneza Koclja 32, vložek 15.000 SIT; Černivc Marjeta, Železniki, Dašnica 35, vložek
10.000 SIT; Čufer Andrej, Železniki, Češnjica 45, vložek 15.000 SIT; Čufar Anton,
Železniki, Jesenovec 12, vložek 10.000
SIT; Debeljak Valentin, Železniki, Trnje 4,
vložek 5.000 SIT; Demšar Danijel, Železniki, Dašnica 70, vložek 5.000 SIT; Demšar
Karolina, Železniki, Na Plavžu 37, vložek
10.000 SIT; Demšar Frančiška, Železniki,
Dašnica 3, vložek 30.000 SIT; Demšar Janez, Železniki, Trnje 15, vložek 5.000 SIT;
Demšar Marija, Železniki, Racovnik 37, vložek 5.000 SIT; Demšar Marija, Železniki,
Trnje 15, vložek 15.000 SIT; Demšar Ljudmila, Železniki, Racovnik 37, vložek 5.000
SIT; Dermota Ana, Selca, Dolenja vas 50,
vložek 15.000 SIT; Didič Marija, Idrija, Lapajnetova 55, vložek 5.000 SIT; Dolenc
Matjaž, Kranjska Gora, Borovška 9, vložek
6.666 SIT; Dolenc Neža, Železniki, Trnje
29, vložek 10.000 SIT; Dolenc Vika, Poljane, Podobeno 4, vložek 10.000 SIT; Dolenc Vitoslava, Železniki, Trnje 29, vložek
6.670 SIT; Eržen Rafael, Železniki, Rudno
42, vložek 5.000 SIT; Fajfar Jože, Železniki, Racovnik 6, vložek 20.000 SIT; Furlan
Valentina, Cerknica, Šercerjeva 3, vložek
5.000 SIT; Gartnar Miran, Šenčur, Gasilska
18a, vložek 20.000 SIT; Gartner Marija,
Železniki, Na Plavžu 26, vložek 5.000 SIT;
Gaser Janez, Železniki, Zali Log 34a, vložek 10.000 SIT; Gaser Maksimiljan, Železniki, Zali Log 55, vložek 20.000 SIT; Goljevšček Angelca, Selca, Selca 124, vložek
8.250 SIT; Golob Mateja, Golnik, Tenetiše
71, vložek 10.000 SIT; Gortnar Anica, Železniki, Na Plavžu 39, vložek 20.000 SIT;
Gortnar Janez, Železniki, Na Plavžu 39, vložek 10.000 SIT; Habjan Anamarija, Železniki, Dražgoše 15, vložek 20.000 SIT; Hafner Breda, Škofja Loka, Virlog 20, vložek
5.000 SIT; Hafner Francka, Žabnica, Dorfarje 15, vložek 10.000 SIT; Hafner Vladimir, Selca, Selca 24, vložek 20.000 SIT;
Jakolič Kristina, Železniki, Trnje 15, vložek
25.000 SIT; Jelenc Ida, Železniki, Na Plavžu 29, vložek 10.000 SIT; Jelenc Janez,
Škofja Loka, Virmaše 100, vložek 20.000
SIT; Jelenc Justina, Železniki, Racovnik 21,

vložek 20.000 SIT; Jelenc Marija, Železniki, Trnje 13, vložek 10.000 SIT; Kalan Marija, Železniki, Trnje 8, vložek 15.000 SIT;
Kavčič Franc, Železniki, Log 31, vložek
20.000 SIT; Kavčič Frančiška, Železniki,
Log 60, vložek 6.667 SIT; Kavčič Ivana,
Železniki, Racovnik 23, vložek 20.000 SIT;
Kavčič Marija, Železniki, Log 31, vložek
15.000 SIT; Kemperle Ivan, Železniki, Dašnica 62, vložek 10.000 SIT; Kemperle Mihael, Železniki, Na Plavžu 44, vložek
10.000 SIT; Kemperle Stanko, Železniki,
Češnjica 32, vložek 10.000 SIT; Kenda Terezija, Železniki, Zali Log 60, vložek 10.000
SIT; Koblar Janez, Železniki, Racovnik 1,
vložek 20.000 SIT; Kordež Nikolaj, Kropa,
Kropa 128, vložek 20.000 SIT; Kosem Anton, Škofja Loka, Godešič 126, vložek
10.000 SIT; Kosem Jože, Železniki, Na Kresu 24, vložek 10.000 SIT; Kosem Marija,
Železniki, Jesenovec 9, vložek 10.000 SIT;
Košir Ivana, Železniki, Trnje 9, vložek
20.000 SIT; Košir Janez, Železniki, Trnje
9, vložek 10.000 SIT; Kramar Marjan, Železniki, Dražgoše 8a, vložek 20.000 SIT;
Krek Gabrijela, Železniki, Češnjica 46, vložek 5.000 SIT; Legat Benedik Rada, Kranj,
Rudija Papeža 32, vložek 10.000 SIT; Logar Marija, Železniki, Na Kresu 20, vložek
5.000 SIT; Logar Vito, Železniki, Na Plavžu
75, vložek 5.000 SIT; Lotrič Ignac, Celje,
Gregorčičeva 2, vložek 10.000 SIT; Lotrič
Janez, Železniki, Na Plavžu 62, vložek
20.000 SIT; Lotrič Marija, Železniki, Na
Plavžu 64, vložek 15.000 SIT; Lotrič Marija, Železniki, Na Plavžu 15, vložek 15.000
SIT; Lotrič Bernarda, Železniki, Racovnik
40, vložek 20.000 SIT; Lušina Franc, Selca, Dolenja vas 2, vložek 20.000 SIT; Markelj Frančiška, Železniki, Trnje 1, vložek
15.000 SIT; Markelj Janez, Železniki, Log
77, vložek 15.000 SIT; Markelj Jožef, Železniki, Dašnica 84, vložek 10.000 SIT;
Markelj Jožefa, Železniki, Racovnik 15, vložek 25.000 SIT; Markelj Pavla, Železniki,
Trnje 14, vložek 15.000 SIT; Markelj Vincenc, Žiri, Loška c. 10, vložek 10.000 SIT;
Miklavič Gizela, Ljubljana, Beblerjev trg 9,
vložek 5.000 SIT; Mohorič Franc, Železniki, Na Plavžu 41, vložek 10.000 SIT; Mohorič Janez, Worrstadt, Nemčija, Worrstadt, Mainz, vložek 20.000 SIT; Mohorič Jože, Železniki, Na Plavžu 51, vložek 40.000
SIT; Mohorič Julka, Železniki, Na Plavžu
41, vložek 10.000 SIT; Mohorič Marija, Železniki, Češnjica 31, vložek 10.000 SIT;
Mohorič Marija, Škofja Loka, Partizanska
45, vložek 6.666 SIT; Mohorič Milan, Železniki, Dašnica 68, vložek 15.000 SIT; Nastran Frančiška, Železniki, Studeno 33, vložek 5.000 SIT; Nastran Jože, Selca, Selca
99, vložek 10.000 SIT; Nastran Ladislav,
Selca, Selca 123, vložek 5.000 SIT; Osenčič Jernej, Železniki, Dašnica 65, vložek
8.250 SIT; Paulus Mihaela, Škofja Loka,
Koširjeva 6, vložek 10.000 SIT; Pavšič Anica, Ljubljana, Vošnjakova 12, vložek
10.000 SIT; Pegam Marta, Škofja Loka,
Partizanska 10, vložek 10.000 SIT; Pegam
Primož, Železniki, Dašnica 49, vložek
15.000 SIT; Peternelj Franc, Železniki, Martinj vrh 40, vložek 20.000 SIT; Petrač Valentin, Železniki, Racovnik 36, vložek
20.000 SIT; Pfajfar Ivanka, Železniki, Studeno 3, vložek 20.000 SIT; Pfajfar Stane,
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Železniki, Studeno 3, vložek 20.000 SIT;
Polajnar Martin, Železniki, Na Plavžu 7, vložek 7.500 SIT; Polajnar Peter, Železniki,
Češnjica 36, vložek 20.000 SIT; Porenta
Stane, Železniki, Na Kresu 21, vložek
20.000 SIT; Posedi Petra, Škofja Loka,
Mestni trg 10, vložek 7.500 SIT; Potočnik
Silva, Železniki, Racovnik 3a, vložek 20.000
SIT; Potočnik Stanislav, Železniki, Racovnik
3a, vložek 21.700 SIT; Prezelj Ana, Kamnik, Kranjska c. 4b, vložek 25.000 SIT; Prezelj Franc, Železniki, Trnje 15, vložek
10.000 SIT; Prezelj Jožef, Železniki, Studeno 1, vložek 20.000 SIT; Prezelj Terezija, Železniki, Studeno 1, vložek 15.000 SIT;
Primožič Ana, Železniki, Na Kresu 21, vložek 20.000 SIT; Primožič Lucija, Železniki,
Trnje 34, vložek 15.000 SIT; Primožič Marija, Železniki, Na Plavžu 76, vložek 15.000
SIT; Primožič Sabina, Železniki, Trnje 34,
vložek 15.000 SIT; Primožič Stanislav, Železniki, Na Kresu 9, vložek 10.000 SIT;
Primožič Štefan, Železniki Na Plavžu 80,
vložek 20.000 SIT; Rant Magdalena, Škofja Loka, Reteče 14, vložek 6.666 SIT; Rejc
Jože, Železniki, Trnje 6, vložek 5.000 SIT;
Rejc Vincencij, Železniki, Dašnica 89, vložek 10.000 SIT; Reya Irena, Železniki, Na
Plavžu 20, vložek 10.000 SIT; Rihtaršič Stane, Selca, Selca 122, vložek 10.000 SIT;
Soklič Matej, Železniki, Racovnik 28, vložek 10.000 SIT; Stanonik Marija, Škofja
Loka, Novi svet 9, vložek 20.000 SIT; Šmid
Frančišek, Železniki, Racovnik 39, vložek
30.000 SIT; Šmid Janez, Železniki, Racovnik 39, vložek 20.000 SIT; Šmid Julka, Železniki, Log 37, vložek 5.000 SIT; Šmid
Marjan, Železniki, Jesenovec 7, vložek
20.000 SIT; Šmid Matevž, Železniki, Na
Kresu 32, vložek 20.000 SIT; Šmid Miroslav, Železniki, Podlonk 12, vložek 20.000
SIT; Šmid Slavka, Železniki, Jesenovec 7,
vložek 10.000 SIT; Šmid Antonija, Železniki, Racovnik 39, vložek 18.300 SIT; Šolar
Vilma, Železniki, Na Kresu 24, vložek 5.000
SIT; Šparovec Valentina, Železniki, Na Plavžu 9, vložek 10.000 SIT; Šturm Ivana, Železniki, Spodnji trg 38, vložek 20.000 SIT;
Šturm Metod, Železniki, Na Kresu 20, vložek 15.000 SIT; Šubic Franc, Železniki,
Trnje 14, vložek 15.000 SIT; Šubic Janez,
Škofja Loka, Spodnji trg 4, vložek 10.000
SIT; Šuštar Pavel, Železniki, Log 82, vložek
5.000 SIT; Šuštar Tadeja, Železniki, Na
Plavžu 34, vložek 10.000 SIT; Šuštar Antonija, Železniki, Na Plavžu 34, vložek 20.000
SIT; Tarfila Lojze, Železniki, Na Kresu 20,
vložek 10.000 SIT; Thaler Franc, Železniki,
Racovnik 11, vložek 20.000 SIT; Thaler
Matilda, Železniki, Racovnik 11, vložek
10.000 SIT; Tolar Frančiška, Železniki, Jesenovec 6, vložek 20.000 SIT; Tolar Janez,
Železniki, Jesenovec 6, vložek 20.000 SIT;
Tomše Pavla, Železniki, Racovnik 25, vložek 15.000 SIT; Torkar Jožef, Železniki,
Trnje 32, vložek 20.000 SIT; Triller Konrad,
Železniki, Racovnik 11, vložek 20.000 SIT;
Tušek Nikolaj, Železniki, Otoki 24, vložek
10.000 SIT; Valant Marica, Medvode, Golo
Brdo 112, vložek 20.000 SIT; Vidic Gabrijela, Škofja Loka, Partizanska c. 42, vložek
10.000 SIT; Vodenik Matilda, Železniki, Na
Plavžu 18a, vložek 5.000 SIT; Vrhunc Ivana, Železniki, Na Kresu 19, vložek 5.000
SIT; Vrhunc Tomaž, Škofja Loka, Podlubnik

153, vložek 20.000 SIT; Vrhunc Tomaž,
Selca, Selca 131, vložek 5.000 SIT; Vrhunec Janez, Železniki, Dašnica 102, vložek
15.000 SIT; Vrhunec Marija, Železniki, Dašnica 102, vložek 20.000 SIT; Wagner Martina, Ljubljana, Aljaževa 33b, vložek 15.000
SIT; Zupanc Ciril, Nova Gorica, Delpinova
1, vložek 20.000 SIT; Zupanc Franc, Železniki, Dražgoše 33, vložek 20.000 SIT;
Žbontar Martina, Železniki, Na Kresu 8, vložek 20.000 SIT; Žumer Franc, Železniki,
Racovnik 38, vložek 20.000 SIT; Žumer
Alojz, Škofja Loka, Partizanska c. 41, vložek 5.000 SIT; Žumer Marjan, Kranj, Mlakarjeva 12, vložek 5.000 SIT; Žumer Nikolaj, Železniki, Trnje 12, vložek 5.000 SIT;
Bogataj Niko, Škofja Loka, Pod Plevno 87,
vložek 5.000 SIT; Bogataj Anton, Železniki,
Log 75, vložek 10.000 SIT; Ceferin Ciril,
Železniki, Dašnica 24, vložek 20.000 SIT
in Cvek Marija, Železniki, Na Kresu 17, vložek 20.000 SIT, vsi vstopili 18. 11. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Polajnar Peter, Železniki, Češnjica 36, imenovan 18. 11. 1995, kot predsednik zadruge
zastopa zadrugo neomejeno, za promet z
nepremičninami pa potrebuje pismeno soglasje upravnega odbora.
Dejavnost, vpisana dne 12. 9. 1996:
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
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opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-46109
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02894 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ALFA KOMERC, d.o.o.,
podjetje za zastopstva, trgovino in inženiring, Poljane nad Škofjo Loko, sedež: Poljane 25, 4223 Poljane nad
Škofjo Loko, pod vložno št. 1/01263/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5389429
Sedež: 4223 Poljane nad Škofjo Loko, Poljane 25
Osnovni kapital: 1,601.000 SIT
Ustanovitelj: Pintar Vincencij, Poljane
nad Škofjo Loko, Poljane 25, vstop 30. 5.
1990, vložek 1,601.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-46110
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03033 z dne 9. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ALPMETAL, kovinoplastika – proizvodnja in trgovina, d.o.o., Selca, sedež: Selca 86, 4227 Selca, pod
vložno št. 1/00557/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5303117
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Golija Franc, Kranj, Gornjesavska 60, vstop 13. 12. 1989 vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-46111
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03415 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa JAN, d.o.o., podjetje za razvoj, proizvodnjo, trgovino, import, export, marketing, Tržič, sedež: Loka 92,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/02523/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo ustanoviteljev ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5511607
Osnovni kapital: 1,794.201 SIT
Ustanovitelji: Klemenčič Janez, ml., vložek 14.000 SIT in Klemenčič Janez, st.,
vložek 890.600,50 SIT, oba iz Tržiča, Loka
92, vstopila 11. 7. 1991, odgovornost: ne
odgovarjata; Zadnikar Ivana Karolina, Tržič,
Zvirče 71, vstop 8. 12. 1994, vložek
889.600,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996:
0125 Reja drugih živali; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-46113
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00798 z dne 13. 9. 1996 pri
subjektu vpisa LOTOS, podjetje za inženiring, proizvodnjo in trgovino opreme za
zaščito okolja in kmetijstvo, Kranj,
d.o.o., sedež: C. Jake Platiše 13, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00388/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5288070
Firma: LOTOS, podjetje za inženiring,
proizvodnjo in trgovino opreme za zaščito okolja in kmetijstvo, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Ciperle Jože, Cerklje, Dvorje 96, vstop 16. 8. 1989, vložek 1,502.100
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-46114
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00797 z dne 13. 9. 1996 pri
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subjektu vpisa SANDI, podjetje za prevozne in druge storitve, d.o.o., Mojstrana,
sedež: Dovje 12h, 4281 Mojstrana, pod
vložno št. 1/04694/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5762065
Firma: SANDI, podjetje za prevozne
in druge storitve, d.o.o., Mojstrana
Skrajšana firma: SANDI, d.o.o., Mojstrana
Osnovni kapital: 1,507.997,50 SIT
Ustanovitelj: Kralj Sandi, Mojstrana, Dovje 12h, vstop 15. 4. 1993, vložek
1,507.997,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kralj Sandi, Mojstrana, Dovje 12h,
imenovan 15. 4. 1993, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 9. 1996:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-46124
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03457 z dne 17. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MARK, Grafični in komercialni inženiring, Kranj, d.o.o., sedež: Partizanska 10h, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00491/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5297109
Sedež: 4000 Kranj, Savska cesta 34
Dejavnost, vpisana dne 17. 9. 1996:
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-

goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-46129
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02740 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa CIKLON, trgovsko proizvodno podjetje, Begunje na Gorenjskem, d.o.o., sedež: Begunje na Gorenjskem 80b, 4275 Begunje na Gorenjskem, pod vložno št. 1/00834/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5323967
Rg-46132
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02813 z dne 19. 9. 1996 pri
subjektu vpisa COMARK, podjetje za consulting, marketing in inženiring, d.o.o.,
Radovljica, sedež: S. Gregorčiča 15,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/03545/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo firme, skrajšane firme ter razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5634695
Firma: COMARK, consulting, marketing in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: COMARK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Škreblin Jože, Radovljica,
S. Gregorčiča 15, vstop 18. 3. 1992, vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1996:
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
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s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-46134
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00462 z dne 19. 9. 1996 pod
št. vložka 1/05850/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5947120
Firma: F JAMAR, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Bohinjska Bela 70
Skrajšana firma: F JAMAR, d.o.o., Bohinjska Bela
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4263 Bohinjska Bela, Bohinjska Bela 70
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jamar Franc, Lohmar, Bachstrasse 6, vstop 13. 5. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jamar Franc, Lohmar, Bachstrasse
6, imenovan 13. 5. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 9. 1996:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina

na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami.
Rg-46143
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00078 z dne 23. 9. 1996 pri
subjektu vpisa DARMAR LES, predelovalna dejavnost, trgovina in poslovne storitve, d.o.o., sedež: Češnjica 48a, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/05379/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5868599
Sedež: 4228 Železniki, Češnjica 48a
Ustanovitelj: Tršan Marko in Janžekovič
Darko, oba izstopila 26. 1. 1996; ALPLES
POHIŠTVO, d.o.o., Češnjica, Železniki, Češnjica 48a, vstop 26. 1. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-46146
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00759 z dne 24. 9. 1996 pri
subjektu vpisa EMCR, inženiring, marketing, konzalting in zastopanje, d.o.o., Lesce, sedež: Cesta na Lipce 8, 4248 Lesce,
pod vložno št. 1/00728/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje kapitala,
spremembo vložkov družbenikov, spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
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Matična št.: 5318050
Osnovni kapital: 1,508.100 SIT
Ustanovitelja: Žerovnik Peter, vstop
4. 11. 1989 in Žerovnik Marjana, vstop
16. 3. 1992, oba z Lesc, Cesta na Lipce 8,
vložila po 754.050 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 24. 9. 1996:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
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mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
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Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9252 Dejavnost muzejev, varstvo kulturne
dediščine; 92521 Dejavnost muzejev; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-46152
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01319 z dne 25. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ZADRUŽNA HRANILNO
KREDITNA SLUŽBA Naklo, p.o., sedež:
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, pod vložno št. 1/00297/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5090377
Sedež. 4202 Naklo, Cesta na Okroglo 1a
Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1996:
65122 Dejavnost hranilnic; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Rg-46156
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03611 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TISKO, predelava papirja,
grafika in trgovina, d.o.o., Kranj, sedež:
Kokrški breg 3, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/00857/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5878381
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996:
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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 proda-

jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Rg-46159
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00640 z dne 26. 9. 1996 pod
št. vložka 1/05854/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5956790
Firma: MODRI ATELJE, oblikovalna reklamna fotografija, d.o.o.
Skrajšana firma: MODRI ATELJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Tržič – Loka (brez
št. )
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Comba Davide, Cumiana
(Torino), Italija, Borgata Berga 1, vstop 8. 7.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Comba Davide, Cumiana (Torino), Italija, Borgata Berga 1, imenovan 8. 7. 1996;
direktor Krnaič – Premrou Ivana A., Bled,
Prežihova ul. 7a, imenovana 8. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996:
74400 Ekonomsko propagiranje; 74810
Fotografska dejavnost; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-46161
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03353 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TOPLARNA ŽELEZNIKI,
podjetje za proizvodnjo in distribucijo
toplotne energije, d.o.o., Železniki, sedež: Češnjica 54, 4228 Železniki, pod
vložno št. 1/01740/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5433215
Firma: TOPLARNA ŽELEZNIKI, proizvodnja in distribucija toplotne energije, d.o.o.
Ustanovitelji: ALPLES, industrija pohištva Železniki, p.o., izstop 20. 12. 1990;
ISKRA, elektromotorji, p.o., Železniki, izstop 16. 9. 1992; ABC POMURKA LOKA,
proizvodno trgovsko in gostinsko podjetje,
p.o., izstop 15. 10. 1991; PTT KRANJ,
p.o., izstop 1. 10. 1993; Kmetijska zadruga Škofja Loka, p.o., izstop 16. 12. 1993;
ALPLES, industrija pohištva Železniki,
d.o.o., Železniki, Češnjica 54, vstop
20. 12. 1990, vložek 7,294.299,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; DOMEL, elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o., Železniki, Otoki 21, vstop 16. 9. 1992, vložek
3,208.740,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja; LOKA, proizvodno, trgovsko in gostinsko podjetje, Škofja Loka, p.o., Škofja
Loka, Kidričeva 54, vstop 15. 10. 1991,
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vložek 210.286,10 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; PTT podjetje Slovenije, p.o, Poslovna enota PTT Kranj, Kranj, Mirka Vadnova 13, vstop 1. 10. 1993, vložek 16.898
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kmetijsko
gozdarska zadruga, z.o.o., Škofja Loka, Jegorovo predmestje 21, vstop 16. 2. 1993,
vložek 7.510,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996:
4030 Oskrba s paro in toplo vodo; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
52484 Trgovina na drobno s kurivom.
Rg-46164
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03250 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa CTP ELEKTRONIK, družba
za inženiring, proizvodnjo, razvoj in servis, Kranj, d.o.o., sedež: Vodopivčeva 3,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00693/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povišanje osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5324815
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Ciglič Henrik, Šenčur, Štefetova 28b, vstop 12. 12. 1989, vložek
501.000 SIT; Štrukelj Cveto, Križe, Retnje
28a, vstop 16. 12. 1991, vložek 501.000
SIT; Tolo Nenad, Kranj, Vodopivčeva 3, vstop 12. 12. 1989, vložek 501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-46168
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03261 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa EUREKA, notranja in zunanja trgovina ter storitve, Kranj, d.o.o.,
sedež: Tuga Vidmarja 6, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/01619/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme, povišanje osnovne vloge,
spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter vpis prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5421616
Firma: EUREKA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: EUREKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,505.200 SIT
Ustanovitelj: Vujanovič Vlade, Kranj, Tuga Vidmarja 6, vstop 12. 9. 1990, vložek
1,505.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Vujanovič Marina, Kranj, Tuga Vidmarja 6, imenovana 16. 11. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5119 Posred-

ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6210 Zračni promet na rednih
linijah; 6220 Izredni zračni promet; 6323
Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7470
Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-46170
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00180 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa SORS, finančne, svetovalne in agencijske storitve, d.o.o., Kranj,
sedež: Bleiweisova 1, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04579/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi, firme, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5721784
Firma: SORS, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Kranj
Sedež. 4000 Kranj, Bleiweisova 1
Dejavnost, vpisana dne 26. 9. 1996:
1711 Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714 Priprava in predenje vlaken
lanenega tipa; 1716 Proizvodnja šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih
tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile;
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1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje in
dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno,
oblačilno in usnjarsko industrijo; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
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vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-46172
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02446 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa MAPOS, proizvodnja, storitve, trgovina, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Kranj, sedež: Hrastje 54, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/04596/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo ustanoviteljev, spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5750644
Firma: MAPOS – MAVEC IN OSTALI,
proizvodnja, storitve, trgovina, turizem
in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: MAPOS – MAVEC IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Mavec Nikolaja, Kranj,
Hrastje 54, izstopila iz d.o.o. in vstopila v
d.n.o. 26. 5. 1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Mavec Milan, Kranj, Hrastje 54, vstop 26. 5. 1994, vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mavec Nikolaja, Kranj, Hrastje 54, razrešena
26. 5. 1994 in ponovno imenovana za družbenico; družbenik Mavec Milan, Kranj,
Hrastje 54, imenovan 26. 5. 1994.
Rg-46178
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00668 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., sedež: Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/00094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta družbe, spremembo članov nadzornega sveta, spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje,
s temile podatki:
Matična št.: 5048915
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Kobal Kristina, Kranj, Britof 144, razrešena
19. 7. 1996 in ponovno imenovana za predsednico uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev; Jurjevec Edvard, Kranj, Trg Prešernove brigade 7, razrešen 19. 7. 1996 in
ponovno imenovan za člana uprave, ki zastopa družbo brez omejitev; Vehovec Marta, Kranj, Trg Prešernove brigade 6, razrešena 19. 7. 1996 in ponovno imenovana za
članico uprave, ki zastopa družbo brez omejitev.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Člani nadzornega sveta: Sirc Ljubo, Špiler Kaja, Radjenović Metka, Kranjec Marko,
Dragonja Metod in Križanič Franc, vsi izstopili 18. 7. 1996; Sirc Ljubo, Križanič Franc,
Lotrič Franc in Mikolič Dean, vsi vstopili
18. 7. 1996.
Rg-46179
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00233 z dne 30. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ISKRA KIBERNETIKA –
Podjetje MEHANIZMI Lipnica, p.o, sedež:
Lipnica 8, 4245 Kropa, pod vložno št.
1/01290/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev, zastopnika, vpis osnovnega kapitala, nadzorni svet ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5045134
Firma: ISKRA MEHANIZMI, industrija
mehanizmov, aparatov in sistemov, d.d.,
Lipnica
Skrajšana firma: ISKRA MEHANIZMI,
d.d., Lipnica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4245 Kropa, Lipnica 8
Osnovni kapital: 199,513.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložek
42,039.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložek 54,467.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mali
trg 5, vložek 19,684.000 SIT; udeleženci
notranjega odkupa, vložili 57,493.000 SIT;
udeleženci interne razdelitve, vložili
25,830.000 SIT, vsi vstopili 14. 12. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bavec Milan, Kranj, Predoslje 99b,
razrešen 14. 12. 1995 in ponovno imenovan za začasno upravo, ki zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Ažman Ignac,
Erčulj Janez, Perčič Štefan, Rapre Jurij in
Zaplotnik Metod, vsi vstopili 14. 12. 1995.
Dejavnost, vpisana dne 30. 9. 1996:
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3350 Proizvodnja ur; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154 Trgovi-

na na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja vpisano na podlagi odločbe
št. LP 00550/00787-1996/MV Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo z dne
21. 3. 1996.
Rg-101905
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03783 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu vpisa RIO, računalništvo, izobraževanje, oblikovanje, d.o.o., Kranj, sedež: Valjavčeva 31, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/02923/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo družbenika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5569788
Osnovni kapital: 1,534.500 SIT
Ustanovitelj: Križnar Branko, Kranj, Juleta Gabrovška 34, vstop 20. 1. 1992, vložek 1,534.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupanc Darko, izstop 15. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 6. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
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aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-101906
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03769 z dne 5. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ARHIS, projektivno podjetje, d.o.o., Tržič, sedež: Kovor 149, 4290
Tržič, pod vložno št. 1/02138/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5598117
Osnovni kapital: 2,102.000 SIT
Ustanovitelj: Ahačič Nikolaj, Tržič, Kovor
149, vstop 25. 1. 1991, vložek 2,102.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne

inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511 Dejavnost knjižnic;
92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost
muzejev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih
vrtov ter naravnih rezervatov.
Rg-101907
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00925 z dne 5. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05895/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5981816
Firma: SETTA MIHALIČ, proizvodnja,
storitve, trgovina, k.d.
Skrajšana firma: SETTA MIHALIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 4220 Škofja Loka, Poljanska
cesta 52
Ustanovitelja: Mihalič Franc in Mihalič
Renata, oba iz Škofje Loke, Poljanska cesta 52, vstopila 24. 10. 1996. Mihalič Renata je vložila 1.000 SIT in ne odgovarja,
Mihalič Franc pa odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mihalič Franc, imenovan 24. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 3220 Proizvodnja radijskih
in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
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skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-101908
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03671 z dne 5. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GRA-FON, podjetje za graversko in grafično dejavnost, d.o.o.,
Lesce, sedež: Alpska 39, 4248 Lesce,
pod vložno št. 1/03339/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah ter razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5617812
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996: 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah.
Rg-101910
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03776 z dne 5. 12. 1996 pri
subjektu vpisa DO – JA, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Gorenja vas, sedež: Gorenja vas 48a, 4224 Gorenja vas, pod
vložno št. 1/02031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5986451
Osnovni kapital: 1,667.000 SIT
Ustanovitelj: Dolinar Janez, Gorenja vas
48a, vstop 3. 12. 1990, vložek 1,667.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
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Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic.
Rg-101911
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00467 z dne 5. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KORONA, podjetje za storitve in trgovino, d.o.o., Kranj, sedež: Lojzeta Hrovata 4a, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/01871/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala ter razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5454816
Osnovni kapital: 1,514.500 SIT
Ustanovitelja: Žebovec Marko, vstopil
19. 11. 1990, in Žebovec Vanja, vstopila
13. 5. 1993, oba iz Vodic, Ob hribu 18,
vložila po 757.250 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 5. 12. 1996: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2741 Proizvodnja plemenitih
kovin; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih
kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
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ventilov in drugih elektronskih komponent;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9234 Druge razvedril-

ne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-101913
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03755 z dne 4. 12. 1996 pri
subjektu vpisa BDB & S, podjetje za transport, trgovino in storitve, d.o.o., Žirovnica, sedež: Smokuč 69, 4274 Žirovnica,
pod vložno št. 1/04782/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo družbenikov in
osebe, pooblaščene za zastopanje ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacio dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5769744
Osnovni kapital: 1,509.114 SIT
Ustanovitelja: Jan Bogo, izstopil 15. 12.
1994; Jan Bojan in Jan Damjan, oba iz Žirovnice, Smokuč 69, vstopila 15. 12.
1994, vložila po 754.557 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jan Bogo, razrešen 15. 12. 1994;
Jan Damjan, imenovan 25. 3. 1993, za namestnika direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, in direktor Jan Bojan, imenovan
15. 12. 1994, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.
Rg-101914
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03765 z dne 4. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA JESENICE, sedež: Ul. bratov Rupar 2, 4270 Jesenice, pod vložno št. 1/05300/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5854105
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Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 2751
Litje železa; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 8021 Srednješolsko
splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko
poklicno in strokovno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-101917
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00904 z dne 4. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05892/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5970547
Firma: HIDROREMONT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Jesenice
Skrajšana firma: HIDROREMONT,
d.o.o., Jesenice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, C. Slavka Likoviča 4a
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Podbregar Franc in Podbregar Armando, oba z Jesenic, C. Slavka
Likoviča 4a, vstopila 15. 10. 1996, vložila
po 750.750 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Podbregar Franc in Podbregar Armando, imenovana 15. 10. 1996, kot družbenika zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 4. 12. 1996: 1120
Storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov,
sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in
krmiljenje elektrike; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;

4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
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govina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe.
Rg-101918
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00643 z dne 3. 12. 1996 pod
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št. vložka 1/05891/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5956919
Firma: TEK IT, zavod za informiranje,
raziskovanje, izobraževanje in svetovanje
Skrajšana firma: TEK IT
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4220 Škofja Loka, Mestni
trg 32
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelj: Sandić Božidar, Škofja Loka, Partizanska 46, vstop 18. 7. 1996, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sandić Božidar, imenovan 18. 7.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavost, vpisana 3. 12. 1996: 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7513 Dejavnost javnih ustanov za
pospeševanje poslovnih dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.
Rg-101919
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00999 z dne 2. 12. 1996 pod
št. vložka 1/05889/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5958563
Firma: VECTOR ORT, trgovina in storitve, d.o.o., Duplje
Skrajšana firma: VECTOR ORT, d.o.o.,
Duplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4203 Duplje, Spodnj e Duplje 111
Osnovni kapital. 1,514.400 SIT
Ustanovitelja: Markič Jernej, Duplje,
Spodnje Duplje 111, in Zupan Robert,
Kranjska gora, Podkoren 78, vstopila 24. 7.
1996, vložila po 757.200 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Markič Jernej, ki zastopa družbo brez
omejitev, in Zupan Robert, ki kot namestnik
direktorja zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 24. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana 2. 12. 1996: 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; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
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tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na

drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Rg-103317
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01093 z dne 30. 1. 1997 pod
št. vložka 1/05927/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5992192
Firma: EISBAR, izvrševalna tehnika,
klima in hladilna tehnika, d.o.o.
Skrajšana firma: EISBAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Žanova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mikula Michael, vložil
765.000 SIT, in Mikula Rosa, vložila
735.000 SIT, oba iz Kostenbergar, Oberdorf 2, vstopila 27. 11. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krasnić Hajdin, Kranj, Gubčeva ul. 5,
imenovan 27. 11. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
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opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.
Pri vpisu firme EISBAR je bila tuja črka A
z dodatno oznako vpisana tako, da je bila
dodatna oznaka izpuščena.
Rg-103318
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00527 z dne 29. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LUZA, podjetje za trgovino, d.o.o., sedež: Zlato polje 2, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05625/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:
Matična št.: 5910455
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Shabani Đevri, razrešen 16. 4. 1996 kot direktor in imenovan za prokurista, in Shabani
Nevruz, imenovan 16. 4. 1996, za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, oba iz
Kranja, Ul. 1. avgusta 9.
Rg-103319
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01188 z dne 29. 1. 1997 pod
št. vložka 1/05925/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1121634
Firma: INGLIČ, gostinstvo, d.o.o.,
Škofja Loka
Skrajšana firma: INGLIČ, d.o.o., Škofja
Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Cesta talcev 4a
Osnovni kapital. 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Molnar Marija in Molnar
Simon, oba iz Škofje Loke, Cesta talcev 4,
vstopila 9. 12. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Molnar Marija in direktor Molnar
Simon, imenovana 9. 12. 1996, zastopata
družbo brez omejitev.
Dejavnost,vpisana 29. 1. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-

civa in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-103320
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03922 z dne 28. 1. 1997 pri
subjektu vpisa OROMEDICA, družba za zobozdravstvo, d.o.o., Brdo pri Kranju, sedež: Predoslje 39, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/04544/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge in spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5740029
Osnovni kapital: 2,819.000 SIT
Ustanovitelja: Šiler Tomaž, Ljubljana, Pot
na Drenikov vrh 4, vstop 10. 1. 1993, vložek 1,691.4000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šest Bogo, izstop 21. 7. 1993;
Šiler Kornelija, Ljubljana, Pot na Drenikov
vrh 4, vstop 21. 7. 1993, vložek 1,127.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-103327
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01055 z dne 22. 1. 1997 pod
št. vložka 1/05918/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5986788
Firma: EPAKTA, naložbe in razvoj,
d.o.o.
Skrajšana firma: EPAKTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Frankovo
naselje 156
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Šega Judita, Škofja Loka,
Godešič 72, vstop 20. 11. 1996, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šega Judita, imenovana 20. 11. 1996, kot
poslovodkinja – direktorica zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje.
Rg-103329
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04028 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa EURO GLOBTRADE, trgovina, d.o.o., Voklo, sedež: Voklo 49,
4208 Šenčur, pod vložno št. 1/01859/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5514762
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Globočnik Ciril, Šenčur, Voklo 49, vstop 19. 12. 1990, vložek
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
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5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi.
Rg-103330
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/04027 z dne 22. 1. 1997 pri
subjektu vpisa STUDIO INFORM, podjetje
za organizacijo, posredovanje in marketing, d.o.o., Kranj, sedež: Koroška c. 41,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/01839/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo
sedeža in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5454662
Sedež: 4000 Kranj, Mlaška c. 8
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Ribnikar Leon, Kranj, Mlaška c. 8, vstop 9. 2. 1994, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
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Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Rg-103331
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03927 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SAMO ELECTRONICS, proizvodnja, trgovina in storitve, Kranj,
d.o.o., sedež: Partizanska 24, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05089/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5790077
Osnovni kapital: 1,649.000 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Samo, Kranj, Partizanska 24, vstop 29. 6. 1993, vložek
1,649.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
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ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-103333
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03600 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa EKING, podjetje za tehnološko-ekološki inženiring, d.o.o., Škofja
Loka, sedež: Frankovo naselje 165,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/01711/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo firme ter razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5425522
Osnovni kapital: 1,567.700 SIT
Ustanovitelj: Škrilec Anton, Škofja Loka,
Frankovo naselje 165, vstop 6. 11. 1990,
vložek 1,567.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 2413
Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih
kemikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2416 Proizvodnja
plastičnih mas v primarnih obliki; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih,
kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000 Storitve javne higiene.
Rg-103334
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03918 z dne 21. 1. 1997 pri
subjektu vpisa PHO, proizvodnja in montaža lesnih elementov, Cerklje na Gorenjskem, d.o.o., sedež: Dvorje 45, 4207
Cerklje na Gorenjskem, pod vložno št.
1/04531/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5881269
Osnovni kapital: 1,516.063 SIT
Ustanovitelj: Zupin Peter, Cerklje na Gorenjskem, Dvorje 45, vstop 29. 1. 1993,
vložek 1,516.063 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0202 Gozdarske storitve; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1596 Proizvodnja piva;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 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; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve,
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razen javnih poštnih storitev; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb.
Rg-103335
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03977 z dne 20. 1. 1997 pri
subjektu vpisa JELEN, Gostinsko-turistično podjetje, Kranj, d.o.o., sedež: Ljubljanska 1, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01536/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5411475
Osnovni kapital: 1,888.000 SIT
Ustanovitelj: Poznič Marjan, Kranj, Tavčarjeva 39, vstop 26. 9. 1990, vložek
1,888.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 20. 1. 1997: 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; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami

Stran

422 / Št. 5 / 23. 1. 1998

za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-103339
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03967 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa NIBBLE, Informacijski sistemi, d.o.o., Kranj, sedež: Gorenjesavska 9, 4000 Kranj, pod vložno št.
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1/01311/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo sedeža, družbenikov, zastopnikov in mej pooblastil zastopnikov ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5388988
Sedež: 4000 Kranj, Mirka Vadnova 8
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Bajželj Primož, izstop 28. 12.
1994; Zaplotnik Tomislav, Naklo, Cesta
26. julija 53, vstop 21. 6. 1990, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bajželj Primož, razrešen 28. 12. 1994;
Zaplotnik Tomislav, razrešen 28. 12. 1994
kot direktor in imenovan za direktorja – poslovodjo, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.
Rg-103340
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00637 z dne 16. 1. 1997 pri

subjektu vpisa BVI, Podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., sedež: Britof 165,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05660/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5913969
Dejavnost izbrisana 16. 1. 1997: 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena
dela; 511 Posredništvo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 527 Popravila izdelkov široke porabe;
631 Prekladanje, skladiščenje; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 634 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 923 Druge razvedrilne dejavnosti; 926
Športna dejavnost; 930 Druge storitvene
dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1421
Pridobivanje gramoza in peska; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja
mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih
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in gozdarskih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina

na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
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in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-103342
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01255 z dne 16. 1. 1997 pod
št. vložka 1/05893/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev nameravane
firme s temile podatki:
Matična št.: 5970903
Firma: ROBISSEC, trgovina, storitve,
proizvodnja in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ROBISSEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Skladiščna
ul. 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Babič Robert, Jesenice,
C. Toneta Tomšiča 70c, vložil 15.000 SIT,
in ROBIS, trgovina, storitve, d.o.o., Jesenice, Tomšičeva 11, vložil 1,485.000 SIT –
vstopila 12. 12. 1996, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Babič Robert, imenovan 12. 12.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavost, vpisana 16. 1. 1997: 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializi-
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ranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-103348
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01053 z dne 13. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MAXX PRODUCT, trgovska
družba, d.o.o., sedež: Maistrov trg 7,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/05863/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5970385
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 6
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Bradaška Anton, Kranj, Zoisova ulica
48, imenovan 22. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi.
Rg-103349
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01185 z dne 13. 1. 1997 pod
št. vložka 1/05908/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1121626
Firma: DET, družba za gostinstvo in
trgovino, Tržič, d.o.o.
Skrajšana firma: DET, Tržič, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4290 Tržič, Trg svobode 23
Osnovni kapital: 1,770.000 SIT
Ustanovitelj: Kalan Filip, Bled, Finžgarjeva 3a, vstop 9. 12. 1996, vložek 1,770.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kalan Filip, imenovan 9. 12. 1996, kot poslovodja zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 13. 1. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;

5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-103352
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00108 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa CONCORDE, svetovalna
družba, d.o.o., Kranj, sedež: Brdo pri Kranju, Predoslje 39, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/02126/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti,
povišanje kapitala in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5469236
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Pravica Bojan, Kranj, Ul. Janeza Puharja 4, vložil 380.000 SIT, in Noeh
Eckard, ZRN, Am Rossenwald 58, Wilnsdorf, vložil 1,140.000 SIT – vstopila 21. 12.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ružič Marjan, Kranj, Trg Rivoli 6, ki od 19. 12.
1994 zastopa družbo kot prokurist.
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.
Rg-103353
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00106 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa INPRO, podjetje za inženiring in projektiranje, d.o.o., Jesenice, sedež: Hrušica 177, 4270 Jesenice, pod
vložno št. 1/03035/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5579686
Ustanovitelja: Endliher Romana, izstop
19. 9. 1994; Edliher Marjan, Jesenice, Hrušica 117, vstop 19. 9. 1994, vložek
1,533.459 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Eindliher Romani, ki je bila razrešena 19. 9. 1994.
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov
in elementov za mehanski prenos energije;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji
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strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Rg-103354
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 97/00107 z dne 30. 1. 1997 pri
subjektu vpisa LAYCO, uvoz-izvoz, posredovanje in storitve, d.o.o., Sp. Gorje, sedež: Sp. Gorje 93b, 4247 Zg. Gorje, pod
vložno št. 1/04294/00 vpisalo v sodni register tega sodišča zavrnjeno dejavnost s
temile podatki:
Matična št.: 5710081
Dejavnost, vpisana 30. 1. 1997: 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Rg-103361
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom Srg št. 94/03856 z dne 24. 1. 1997
pri subjektu vpisa MOBIT, d.o.o., inženiring, proizvodnja, trgovske in gostinske
storitve, Kranjska Gora, sedež: Log 12a,
4280 Kranjska Gora, pod vložno št.
1/03132/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5919886
Osnovni kapital: 2,808.648,85 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Robert, Kranjska Gora, Log 12a, vstop 20. 1. 1992, vložek
2,808.648,85 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-103362
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03849 z dne 24. 1. 1997 pri
subjektu vpisa UNIAN, proizvodnja športne opreme, d.o.o., Radovljica, sedež: Kopališka 2, 4240 Radovljica, pod vložno
št. 1/02883/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne
vloge, spremembo ustanovitelja, firme in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5561876
Firma: UNIAN, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: UNIAN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,579.000 SIT
Ustanovitelja: Černe Andrej, vstopil
11. 12. 1991, vložil 1,184.250 SIT, in Vogelnik Alenka, vstopila 16. 12. 1994, vložila 394.750 SIT, oba iz Radovljice, Ljubljanska c. 51, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 24. 1. 1997: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja
delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil
in dodatkov, d.n.; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2221 Tiskanje
časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja je-
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klenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 3512 Proizvodnja
in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542
Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662
Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
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dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60211 Mestni in primestni potniški
promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah;
60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6220 Izredni zračni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-103363
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00931 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa MARMOR HOTAVLJE, p.o.,
sedež: Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas,
pod vložno št. 1/00095/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, kapital, ustanovitelje, začasni nadzorni svet, spremembo firme, skrajšane firme in zastopnika ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5034531
Firma: MARMOR HOTAVLJE, družba
za obdelavo kamna, d.d., Hotavlje
Skrajšana firma: MARMOR HOTAVLJE,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 4224 Gorenja vas, Hotavlje 40
Osnovni kapital: 227,860.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 4, vložil 20,290.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 20,290.000
SIT, Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 40,570.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, vložili 40,570.000 SIT,
udeleženci notranjega odkupa, vložili
81,140.000 SIT, in udeleženci večanja osnovnega kapitala, vložili 25,000.000 SIT –
vstopili 28. 6. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Selak Janez in tehnični vodja podjetja Bizjak Janez, razrešena 27. 8. 1996; Selak Branko, Škofja Loka, Sv. duh 135, imenovan 27. 8. 1996 za začasnega direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
2211 Izdajanje knjig; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
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in gradbenih strojev; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in
sten; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5551 Storitve
menz; 6024 Cestni tovorni promet; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanja na podlagi odločbe Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00824/00551-1996/ST z dne 28. 10.
1996.
Rg-103366
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01156 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ITC, družba za razvoj telekomunikacij in računalništva, d.o.o.,
Kranj, sedež: Ljubljanska c. 24a, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02463/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s klasifikacijo in spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:
Matična št.: 5507421
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kavčič Blaž, razrešen 26. 7. 1995;
direktor Černe Franc, Bled, Dolina 1, Zasip, imenovan 27. 7. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-103367
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03318 z dne 23. 1. 1997 pri
subjektu vpisa METEX – KOMEL IN OSTALI, proizvodno, trgovsko in storitveno
podjetje, d.n.o., Jesenice, sedež: Janševa 6, 4270 Jesenice, pod vložno št.
1/03416/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5649293
Dejavnost, vpisana 23. 1. 1997: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji

raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-103369
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01094 z dne 22. 10. 1997 pod
št. vložka 1/05921/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5987229
Firma: IDC, zobozdravstvene storitve
in svetovanje, d.o.o., Bohinjska Bistrica
Skrajšana firma: IDC, d.o.o., Bohinjska
Bistrica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Polje 3d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Valenčič Čelik Dunja,
Kranj, Koroška c. 10, in Čelik Blaž, Bohinjska Bistrica, Polje 3d, vstopila 12. 11.
1996, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Valenčič Čelik Dunja, in namestnik direktorice Čelik Blaž, imenovana
12. 11. 1996, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
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predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274

Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8513 Zobozdravstvena
dejavnost; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-103377
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00817 z dne 21. 1. 1997 pod
št. vložka 1/05917/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5980992
Firma: EPAT&R TIŠOV ALEKSANDER
IN ROMAN, elektro instalacije, d.n.o.
Skrajšana firma: EPAT&R TIŠOV ALEKSANDER IN ROMAN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4264 Bohinjska Bistrica, Polje 14
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Tišov Aleksander in Tišov
Roman, oba iz Bohinjske Bistrice, Polje
14a, vstopila 1. 7. 1996, vložila po 25.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Tišov Aleksander in Tišov Roman,
imenovana 1. 7. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
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5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-103380
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/01092 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa M TOURS, turistično podjetje Bled, d.o.o., sedež: Ljubljanska c.
4, 4260 Bled, pod vložno št. 1/03163/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, zastopnika in osnovnega
kapitala, razširitev in uskladitev dejavnosti,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5588375
Firma: M TOURS, turistično podjetje,
Bled, d.o.o.
Sedež: 4260 Bled, Prešernova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mulej Miroslav, Bled, Alpska 19, vstop 16. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mulej Miroslav, razrešen 28. 11.
1996; direktorica Mulej Marija, Bled, Alpska c. 19, imenovana 28. 11. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
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vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
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52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Rg-103381
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03746 z dne 17. 1. 1997 pri
subjektu vpisa GALTECH, podjetje za površinsko obdelavo in zaščito kovin ter
drugih materialov, d.o.o., Kranj, sedež:
Ljubljanska c. 24a, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/03191/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, ustanoviteljev in zastopnika,
povečanje osnovne vloge, uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5588642
Firma: SPEKTER INVEST, gradbeni inženiring in poslovne storitve, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: SPEKTER INVEST
Kranj, d.o.o.
Sedež: 4000 Kranj, Škofjeloška c. 5
Osnovni kapital: 1,608.000 SIT
Ustanovitelja: Košir Borut, izstopil
28. 12. 1994; Ostanek Anton, Medvode,
C. na Svetje, 22, vstopil 11. 3. 1992, in
Košir Lidija, Žabnica, Zgornje Bitnje 276,
vstopila 28. 12. 1994, vložila po 804.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Košir Borut in prokurist Ostanek Anton, razrešena 28. 12. 1994; direktorica
Košir Lidija in namestnik direktorice Ostanek Anton, imenovana 28. 12. 1994, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje

lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2630 Proizvodnja
zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca
za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže
betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega
cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov
iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje.
Rg-103384
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03738 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa CAROL LYNN FILM, distribucija filmov, d.o.o., Naklo, sedež: Cegelnica 54, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/03299/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje osnovne vloge in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5630746
Osnovni kapital: 1,501.804 SIT
Ustanovitelja: Popit Andrej, Kranj, Kidričeva 20, vložil 1,416.304 SIT, in Berger
Sabine, Siegburg 5200, Nemčija, Grimmels
Gasse 34, vložila 85.500 SIT – vstopila
23. 1. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo

pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
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terijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9251 Dejavnost knjižnic in arhivov;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-103385
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03800 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa KLIM, Podjetje za gradbeništvo, proizvodnjo električne energije
in trgovino, sedež: Plavški rovt 7c, 4270
Jesenice, pod vložno št. 1/04003/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5668344
Firma: KLIM, podjetje za gradbeništvo, proizvodnjo električne energije in
trgovino, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: KLIM, d.o.o., Jesenice
Sedež: 4270 Jesenice, Plavški rovt 7c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klinar Bogomir, Jesenice,
Plavški rovt 7c, vstop 8. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 4010 Oskrba z elektriko; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
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Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo,
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti.
Rg-103387
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00543 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GLAS, časopisno podjetje
Kranj, p.o., sedež. Moše Pijade 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00166/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in zastopnika, osnovni kapital, ustanovitelje, preoblikovanje v d.o.o.
ter razširitev in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5132045
Firma: GORENJSKI GLAS, časopisno
podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: GORENJSKI GLAS,
d.o.o., Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Zoisova 1
Osnovni kapital: 32,323.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 3,232.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 3,232.000
SIT, Sklad RS za razvoj, Ljubljana, Kotniko-
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va 28, vložil 15,196.000 SIT, Prevc Bernarda, Selca, 73, vložila 252.000 SIT, Žargi Štefan, Škofja Loka, Partizanska c. 42,
vložil 295.000 SIT, Avsec Božena, Kranj,
Golniška c. 90, vložila 295.000 SIT, Colnar
Leja, Kranj, Juleta Gabrovška 32, vložila
211.000 SIT, Šink Gorazd, Kranj, Valjavčeva ul. 33, vložil 211.000 SIT, Volčjak Marija, Škofja Loka, Virmaše 24, vložila 295.000
SIT, Gruden Tomaž, Kranj, Šuceva ul. 5,
vložil 295.000 SIT, Saje Stojan, Šenčur,
Mačkovo naselje 21, vložil 295.000 SIT,
Sedej-Verginec Darinka, Jesenice, Pot ilegalcev 10, vložila 295.000 SIT, Košnjek
Jožef, Duplje, Zgornje Duplje 93, vložil
295.000 SIT, Mencinger Lea, Kranj, Struževo 24, vložila 338.000 SIT, Žaler Andrej
Ernest, Kranj, Cesta Staneta Žagarja 8, vložil 338.000 SIT, Jelovčan Helena, Kranj,
Storžiška ul. 14, vložila 295.000 SIT, Stanovnik Vilma, Škofja Loka, Frankovo naselje 75, vložila 252.000 SIT, Bogataj Leopoldina, Kranj, Vrečkova ul. 11, vložila
295.000 SIT, Zaplotnik Cvetko, Preddvor,
Srednja Bela 10a, vložil 252.000 SIT, Vozlič Marjetka, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 13,
vložila 252.000 SIT, Stroj Klavdija, Kranj,
Luznarjeva 20, vložila 211.000 SIT, Barle
Marija, Kranj, Zoisova ul. 17, vložila
295.000 SIT, Samardžič Frančiška, Kranj,
Trg Prešernove brigade 6, vložila 252.000
SIT, Zavrl Žlebir Danica, Kranj, Zoisova ul.
48, vložila 252.000 SIT, Jogič Mirjam, Jesenice, C. Maršala Tita 45, vložila 252.000
SIT, Mali Andrej, Golnik, Letence 4a, vložil
252.000 SIT, Belovič Jana, Kranj, Župančičeva ul. 9, vložila 295.000 SIT, Kajzer Irena, Kranj, Prebačevo 58a, vložila 252.000
SIT, Valjavec Marko, Tržič, Na Logu 19,
vložil 168.000 SIT, Ržen Maja, Kranj, Ul.
Janeza Puharja 5, vložila 169.000 SIT, Miklavčič Anton, Kranj, Gosposvetska ul. 13,
vložil 338.000 SIT, Frakelj Renata, Škofja
Loka, Binkelj 32, vložila 169.000 SIT, Sosič Metka, Kranj, Ručigajeva c. 14, vložila
338.000 SIT, Sedej Maja, Žabnica, Zgornje Bitnje 271, vložila 169.000 SIT, Vencelj
Ela, Kranj, Struževo 60, vložila 295.000
SIT, Dolenc Danica, Kranj, Zevnikova 5, vložila 169.000 SIT, Soklič Cvetana, Kranj;
Trg Rivoli 4, vložila 338.000 SIT, Pokorn
Igor, Kranj, Delavska c. 46, vložil 295.000
SIT, Perdan Franc, Kranj, Pševska c. 2,
vložil 338.000 SIT, Brezar Olga, Kranj, Britof 112a, vložila 295.000 SIT, Dolhar Jožef, Kranj, Predoslje 107, vložil 338.000
SIT, Draksler Marijana, Kranj, Frankovo naselje 107, vložila 211.000 SIT, in Čuhalev
Sergeja, Kranj, Ulica Janeza Puharja 8, vložila 211.000 SIT – vstopili 7. 5. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jogič Mirjam, razrešena 7. 5. 1996; Valjavec
Marko, Tržič, Na Logu 19, razrešen 7. 5.
1996 kot direktor in imenovan za začasnega direktorja, ki zastopa podjetje brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;

7481 Fotografska dejavnost; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pravne posledice lastninskega preoblikovanja vpisane na podlagi odločbe Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 00655/01332-1996/MR z dne
28. 6. 1996.
Rg-103390
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00047 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa SORIKOM, Gostinsko, turistično in trgovsko podjetje, d.o.o., Zg.
Sorica 9, obj. 53-94, sedež: Zg. Sorica
9, 4229 Sorica, pod vložno št.
1/01169/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in ustanoviteljev ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5381878
Firma: SOR’CA, d.o.o., Sorica, podjetje za trgovino, turizem in storitve
Skrajšana firma: SOR’CA, d.o.o., Sorica
Sedež: 4229 Sorica, Sp. Sorica 18a
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Kejžar Marjan, Sorica, Zg.
Sorica 9, ki je vstopil 27. 3. 1990, ter Kejžar
Miran, Sorica, Zgornja Sorica 4, Frelih Zvone, Sorica, Zgornja Sorica 17, in Drol Bernard, Sorica, Zgornja Sorica 13, ki so vstopili 10. 4. 1996 – vsak od njih je vložil
400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn;
1586 Predelava čaja in kave; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 4010 Oskrba z elektriko; 4531 Električne inštalacije;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
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Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-103392
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00863 z dne 16. 1. 1997 pod
št. vložka 1/05911/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev gospodarskega interesnega združenja s temile podatki:
Matična št.: 5967023
Firma: ZVEZA HRANILNIC, gospodarsko interesno združenje
Skrajšana firma: ZVEZA HRANILNIC,
g.i.z.
Pravnoorg. oblika: gospodarsko interesno združenje
Sedež: 4000 Kranj, Bleiweisova 2
Ustanoviteljice: HRANILNICA LON,
d.d., Kranj, Bleiweisova 2, MARIBORSKA
HRANILNICA IN POSOJILNICA, d.o.o.,
Maribor, Partizanska 3-5, LLT Hranilnica in
posojilnica, d.d., Murska Sobota, Staneta
Rozmana 11a, DELAVSKA HRANILNICA,
d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 4, ISTRSKA
HRANILNICA IN POSOJILNICA, d.o.o.,
Ljubljana, Miklošičeva 38/v, HRANILNICA
IN POSOJILNICA KMETIJSKO GOZDARSKE POKRAJINE KOČEVSKE, d.d., Kočevje, Roška c. 8, in HRANILNICA IN
POSOJILNICA TILIA, d.o.o., Novo mesto, Seidlova c. 5, vstopile 12. 9.
1996, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Erzar Stanislav, Kranj, Oprešnikova
ul. 11, imenovan 12. 9. 1996, zastopa g.i.z.
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 9111
Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj; 9112 Dejavnost strokovnih združenj.
Rg-103394
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00561 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa ARDI, družba za trženje,
d.o.o., Kranj, sedež: Janka Puclja 7,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/04567/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5741700
Firma: BEKIM, zidarska in fasaderska
dela, d.o.o.
Skrajšana firma: BEKIM, d.o.o.
Sedež: 4265 Bohinjsko jezero, Stara
Fužina 99

Št.

Ustanovitelj: Stublla Emin, izstop 4. 6.
1996; Karađa Milaim, Pečane, Suva Reka,
vstop 4. 6. 1996, vložek 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Stublla Emin, razrešen 4. 6. 1996;
direktorica Karađa Špresa, Bled, Alpska 13,
in družbenik Karađa Milaim, Pečane, Suva
Reka, imenovan 4. 6. 1996, zastopata družbo neomejeno.
Rg-103395
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03432 z dne 16. 1. 1997 pri
subjektu vpisa Center za socialno delo
Kranj, sedež: Slovenski trg 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00187/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
ustanoviteljev in zastopnika ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5049865000
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 4000 Kranj, Slovenski trg 1
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor
Kranj, izstopil 23. 3. 1975, in Občinska
skupnost socialnega skrbstva Kranj, izstopila 31. 12. 1992, Vlada RS, Ljubljana,
Gregorčičeva 20, vstopila 1. 1. 1993,
odgovornost: odgovarja do določene
višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Grašič Eva, razrešena 31. 8. 1996; Podbevšek
Marjan, Ljubljana, Šarhova ul. 10, imenovan
4. 9. 1996 za v.d. direktorja, ki zastopa
center brez omejitev, razen pri sklepanju
pogodb o najetju kreditov in nakupu
delovnih sredstev, za kar potrebuje predhodno sklep sveta centra.
Dejavnost, vpisana 16. 1. 1997: 8532
Izvajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

LJUBLJANA
Rg-115165
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom
Srg št. 97/05957 z dne 17. 11. 1997
pod št. vložka 1/29912/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št. 1233262
Firma: TP & PREBIL, trgovsko podjetje, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Podpeška cesta 33
Ustanovitelja: Prebil Tadej in Prebil Marija, oba Brezovica pri Ljubljani, Podpeška
cesta 33, vstop 16. 10. 1997, odgovarjata
s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Prebil Tadej, imenovan 16. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev, zastopnica Prebil Marija, imenovana 16. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev kot
namestnica direktorja.
Dejavnost, vpisana 17. 11. 1997:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
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vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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, mehkužci;
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
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 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.; 52500 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112
Dejavnost penzionov; 55120 Dejavnost hotelov brez restavracije; 55210 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 55220 Storitve
kampov; 55230 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

KOPER
Srg 630/97
Rg-112403
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba GABBICO, trgovina, izvoz-uvoz, storitve in proizvodnja, d.o.o.,
Koper, Vojkovo nabrežje 30/a, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1-1144-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 4. 1997.
Družbenika Lastrić Vitomir, Zagreb, Hegedušičeva 18 in Jurčić Veljko, Creska 16,
Rabac, oba iz R Hrvaške, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika skladno
z njunima deležema v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 9. 1997

LJUBLJANA
Srg 94/18828
Rg-102330
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18828 z dne 23. 12. 1996 pod št. vložka 1/07319/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ŠTURM, podjetje za marketing,
trgovino, zunanjo trgovino, gostinstvo in
turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTURM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Šturm Zvonka, izstop
12. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 12. 7. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Šturm Zvonka, Reška 1, Ljubljana.
Srg 94/18873
Rg-102331
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18873 z dne 23. 12. 1996 pod št. vložka 1/16674/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma: CHB, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Srednjevaška
ul. 107, Škofljica, Ljubljana
Skrajšana firma: CHB, d.o.o., Srednjevaška ul. 107, Škofljica, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Srednjevaška
ul. 107
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Rožič Maja in Rožič Dušan, izstopila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Rožič Maja in Dušan, oba Srednjeveška
107, Škofljica.
Srg 95/01446
Rg-102453
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01446 z dne 21. 11. 1996 pod št. vložka 1/11064/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JAMI, export-import, d.o.o.,
Prevoje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1225 Lukovica, Prevoje 130
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Osolnik Miran in Zakrajšek Ivan, izstopila 21. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Osolnik Miran, Prevoje 130, Lukovica
in Zakrajšek Ivan, Šmartinska 22, Ljubljana.
Srg 95/04004
Rg-104056
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/04004 z dne 9. 10. 1996 pod št.
vložka 1/00037/02 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: COMMERCE, zastopstvo tujih
firm, p.o., Ljubljana, Einspielerjeva 6, PE
COMMERCE PRO, sedež: Ljubljana, Einspielerjeva 6
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6
Prenehanje poslovne enote PRO, kot del
podjetja Commerce, na podlagi zapisnika
seje delavskega sveta z dne 15. 7. 1995.
Srg 96/05716
Rg-106567
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05716 z dne 2. 4. 1997 pod št. vložka
1/04724/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5524288
Firma: DOMEN, inženiring pri prometu z nepremičninami, geodetskih delih
in graditvi objektov, Ljubljana, Ul.
28. maja 33, d.o.o.

Skrajšana firma: DOMEN, Ljubljana, Ul.
28. maja 33, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež:
1000
Ljubljana,
Ul.
28. maja 33
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Deržaj Majda in Andolšek
Ljudmila, izstop 24. 10. 1996.
Sklep skupščine z dne 24. 10. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Deržaj Majda, Kolarjeva 28, Ljubljana in
Andolšek Ljudmila, Na jami 3, Ljubljana.
Srg 95/01553
Rg-107154
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01553 z dne 10. 2. 1997 pod št. vložka 1/12018/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TRADER, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: TRADER, d.o.o., Trzin,
Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Ul. bratov Kotar 11, Trzin
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Dolinšek Klep Terezija in
Popov Marč Veronika, izstop 25. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 25. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Dolinšek Klep Terezija, Ul. bratov Kotar
11, Trzin, Mengeš in Popov Marč Veronika,
Ul. bratov Učakar 114, Ljubljana.
Srg 94/08259
Rg-107183
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08259 z dne 3. 2. 1997 pod št. vložka
1/06046/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5346304
Firma: SELP, servisiranje in prodaja
pisarniških strojev, d.o.o.
Skrajšana firma: SELP, d.o.o., Ljubljana-Črnuče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1211 Ljubljana-Črnuče, Primožičeva 65
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Perme Anton in Perme Zlata, izstop 17. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Perme Anton in Perme Zlata, oba Groharjeva 18, Duplica, Kamnik.
Srg 97/00657
Rg-107223
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00657 z dne 10. 3. 1997 pod št. vložka 1/02776/00 izbrisalo iz sodnega regi-
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stra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi POSLOVNI SISTEM MERCATOR,
d.d., Ljubljana, (1/02785/00), s temile podatki:
Matična št.: 5008620
Firma: MERCATOR-DOLOMITI, d.d., trgovinsko podjetje Ljubljana
Skrajšana
firma:
MERCATOR-DOLOMITI, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Trnovski prisan 2
Osnovni kapital: 1.349,630.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,
izstop 7. 11. 1996.
Vpiše se izbris družbe zaradi pripojitve k
Poslovnemu sistemu Mercator, d.d., Ljubljana, št. reg. vl. 1/2785/00.
Srg 96/02737
Rg-107276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/02737 z dne 11. 4. 1997 pod št. vložka 1/08806/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5422612
Firma: TOP JOY, d.o.o., trgovsko podjetje Grosuplje
Skrajšana firma: TOP JOY, d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1290 Grosuplje, Malo Mlačevo 9/c
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Sever Nikita in Sever Maruška, izstop 24. 5. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Nikita Sever in Maruška Sever, oba
Malo Mlačevo 9/c, Grosuplje.
Srg 94/18460
Rg-107307
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18460 z dne 29. 4. 1997 pod št. vložka 1/15405/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JU – MA S.T.R., d.o.o., podjetje
za storitve in trgovino, Ljubljana
Skrajšana firma: JU – MA S.T.R., d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, LESKOŠKOVA 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Juvan Marko in Juvan Frančiška, izstop 16. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Juvan Marko in Frančiška, oba Ljubljana, Kašeljska cesta 39A.
Srg 94/12648
Rg-110948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12648 z dne 30. 12. 1996 pod št. vlož-

ka 1/07430/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: INTERLINGUA, prevajalstvo,
zunanja trgovina, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERLINGUA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Župančičeva 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Šumrada Mira, izstop
17. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Šumrada Mira, Zarnikova 12, Ljubljana.
Srg 95/00239
Rg-110974
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00239 z dne 11. 7. 1997 pod št. vložka 1/21411/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ZATON, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Trzin
Skrajšana firma: ZATON, d.o.o., Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1234 Trzin, Mengeš, Mengeška cesta 43
Osnovni kapital: 101.007 SIT
Ustanovitelj: Narobe Dragomir, izstop
29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Dragomir Narobe, Mengeška cesta 46,
Trzin, Mengeš.
Srg 96/05343
Rg-111049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/05343 z dne 19. 2. 1997 pod št. vložka 1/28282/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi odstopa
zbirke listin OS Murska Sobota, s temile
podatki:
Matična št.: 5952441
Firma: MOL-BENZ, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MOL-BENZ, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Beethovnova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MOL Magyar Olaj Es Gazipari RT., izstop 19. 2. 1997.
Subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti pod vl. št. 1/2270/00 s firmo MOL-BENZ, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Lendava, Partizanska 61.
Srg 96/03539
Rg-110982
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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96/03539 z dne 11. 7. 1997 pod št. vložka 1/07182/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MECOM, podjetje za računalništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MECOM, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prešernova 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Hojker Serger, izstop 9. 7.
1996.
Sklep skupščine z dne 9. 7. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Hojker Sergej, Prešernova 16, Ljubljana.
Srg 94/16932
Rg-111089
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/16932 z dne 11. 7. 1997 pod št.
vložka 1/06877/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: L.B.M.-J, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Trzin,
Mlakarjeva 40
Skrajšana firma: L.B.M.-J, d.o.o., Trzin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1236 Trzin, Mlakarjeva 40
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Ješe Borivoj, Ješe Ludvik
in Ješe Miloš, izstop 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Joše Borivoj, Vide Janežič 17, Ljubljana, Ješe Ludvik, Mlakarjeva 40, Trzin in
Ješe Miloš, Kebetova 17, Ljubljana.
Srg 94/17700
Rg-111093
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17700 z dne 11. 7. 1997 pod št. vložka 1/14119/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TRANSAIR, turizem, marketing,
storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Wolfova 6
Skrajšana firma: TRANSAIR, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Wolfova 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kogovšek Franc, izstop
28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Kogovšek Franc, Wolfova 6, Ljubljana.
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Srg 94/19298
Rg-111097
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19298 z dne 10. 7. 1997 pod št. vložka 1/05127/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MACO, podjetje za proizvodnjo, trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Čufarjeva 3
Skrajšana firma: MACO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Čufarjeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Zalar Anica in Puh Saša,
izstop 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Zalar Anica in Puh Saša, obe Tržaška
43, Ljubljana.
Srg 94/20034
Rg-111218
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20034 z dne 15. 5. 1997 pod št. vložka 1/18230/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: CILJ, d.o.o., podjetje za inženiring, proizvodnjo, trgovino in storitve,
Verd 42, Vrhnika
Skrajšana firma: CILJ, d.o.o., Verd 42,
Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Verd 42
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Miklavčič Mojca, izstop
30. 11. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Miklavčič Mojca, Verd 42, Vrhnika.
Srg 95/00466
Rg-111220
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00466 z dne 15. 5. 1997 pod št. vložka 1/16338/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: CONSORTES, d.o.o., podjetje
za propagando, oblikovanje in računalniški inženiring, Ljubljana, Čepelnikova
ul. 5
Skrajšana firma: CONSORTES, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Čepelnikova
ul. 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Bogataj Borut, Senica Luka, Klemenčič Goran in Eržen Viljem, izstop
9. 1. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Bogataj Borut, Žiri, Polje 8, Eržen Vi-
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ljem, Žiri, Ul. Maksima Sedeja 1, Klemenčič Goran, Žiri, Ul. Maksima Sedeja 13 in
Senica Luka, Ljubljana, Čepelnikova ul. 5.
Srg 97/03450
Rg-114044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/03450 z dne 14. 10. 1997 pod št. vložka 1/20139/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5673615
Firma: MOLK, podjetje za storitve,
d.o.o., Logatec
Skrajšana firma: MOLK, d.o.o., Logatec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1370 Logatec, Pavšičeva 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Levačič Dinko, Oblak Bojan in Kikelj Jure, izstop 2. 6. 1997.
Sklep skupščine z dne 2. 6. 1997 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe so prevzeli Oblak Bojan, Celovška 179, Ljubljana, Kikelj Jure,
Pod gozdom cesta IV 22, Grusplje in Levačič Dinko, Ljubljanska 80, Domžale.
Srg 94/06379
Rg-114506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06379 z dne 4. 9. 1997 pod št. vložka
1/17509/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: DENI, d.o.o., Inženiring, trgovina in špedicija, 1000 Ljubljana, Vevška 33
Skrajšana firma: DENI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vevška 33
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Dernovšek Savina, izstop
12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Dernovšek Savina, Miklošičeva 17,
Ljubljana.
Srg 97/04375
Rg-114759
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04375 z dne 28. 10. 1997 pod št. vložka 1/12186/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5487102
Firma: IBC, d.o.o., Podjetje za mednarodno trgovino z računalniško in varnostno opremo, Ljubljana
Skrajšana firma: IBC, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1111 Ljubljana, Cesta v Gorice 38
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Ustanovitelja: IBC Computer Equipment,
S.R.L. in Peruško Olimpio, izstop 31. 7.
1997.
Sklep skupščine z dne 31. 7. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela IBC Computer Equipment S.R.L., Via
Matteotti 52/a, Italija in Peruško Olimpio,
Keržičeva 20, Ljubljana.
Srg 96/06730
Rg-114913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 96/06730 z dne 2. 10. 1997 pod št.
vložka 1/12331/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5487943
Firma: EURODEAL, podjetje za finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Livada 5
Skrajšana firma: EURODEAL, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Livada 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Interfin, podjetje za zunanjo
trgovino in finančni inženiring, d.o.o., izstop
11. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 11. 12 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Interfin, d.o.o., Ljubljana, Livada 5.
Srg 97/05760
Rg-114952
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05760 z dne 10. 11. 1997 pod št. vložka 1/02122/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve k
družbi Kontrakt & Plus, s temile podatki:
Matična št.: 5286794
Firma: KONTRAKT, Svetovanje in knjigovodstvo, d.o.o., Ljubljana, Preknurska
ulica 6
Skrajšana firma: KONTRAKT, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Prekmurska
ulica 6
Osnovni kapital: 2,042.000 SIT
Ustanovitelj: Simič Ivan, izstop 30. 4.
1997.
Srg 05539/94
Rg-115088
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
KOTEN, trgovsko podjetje, d.o.o., Litija, Tenetiše 24, Litija, reg. št. vl.
1/20076/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Rudi Kozlevčar, Tenetiše
24, Litija, z ustanovitvenim kapitalom
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114.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelja Rudija Kozlevčarja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 4. 1995
Srg 97/04419
Rg-115162
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04419 z dne 17. 11. 1997 pod št. vložka 1/20239/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5684854
Firma: VRENJAK, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Vir, Borova 8/A,
Domžale
Skrajšana firma: VRENJAK, d.o.o.,
Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Vir, Borova 8/a
Osnovni kapital: 180.000 SIT
Ustanovitelji: Vrenjak Branka, Vrenjak Ladisalv in Vrenjak Lado, izstop 22. 7. 1997.
Sklep skupščine z dne 22. 7. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Vrenjak Branka, Vrenjak Ladislav in Vrenjak Lado, vsi Borova 8 a, Vir, Domžale.
Srg 97/04122
Rg-115163
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04122 z dne 17. 11. 1997 pod št. vložka 1/12693/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: INTERLES, podjetje za proizvodnjo, svetovanje in opravljanje storitev, d.o.o., Izlake, Žvarulje 10, Zagorje
ob Savi
Skrajšana firma: INTERLES, d.o.o., Izlake, Zagorje ob Savi
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1410 Zagorje ob Savi, Izlake,
Žvarulje 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Udovč Anton, izstop 1. 10.
1997.
Sklep skupščine z dne 1. 10. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Udovč Anton, Žvarulje 10, Izlake.
Srg 97/00723
Rg-115190
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00723 z dne 17. 11. 1997 pod št. vlož-

ka 1/15035/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: LIVEX, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Jelovškova 8
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jelovškova 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ocvirk Jože, izstop 20. 1.
1997.
Sklep skupščine z dne 20. 1. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ocvirk Jože, Jelovškova 8, Ljubljana.
Srg 96/7158
Rg-115238
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba AGERA, d.o.o., Jevnica 21, Kresnice, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 12. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Igor Parkelj, Jevnica 21,
Kresnice, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Parkelj Igorja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 1997
Srg 97/2432
Rg-115239
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ELIT, d.o.o., Ljubljana, Cesta
na Brod 32, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 4.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Čadež Miroslav, Cesta na
Brod 32, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,506.405 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,506.405 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Čadež Miroslava.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1997
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Srg 97/3111
Rg-115240
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ELTIM, d.o.o., Stahovica 5,
Stahovica, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 17. 4. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Balantič Franc ml., Stahovica 6, Stahovica, z ustanovitvenim kapitalom 1,614.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,614.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Balanič Franca ml.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1997
Srg 97/04512
Rg-115245
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04512 z dne 11. 11. 1997 pod št. vložka 1/12470/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5507596
Firma: NEL, Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Pot v dolino 2
Skrajšana firma: NEL, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pot v dolino 2
Osnovni kapital: 2,393.000 SIT
Ustanovitelja: Štemberger Franc in Štemberger Marjana, izstop 31. 8. 1997.
Sklep skupščine z dne 16. 7. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Franc Štemberger in Marjanca Štemberger, oba Klemenova ulica 106,
Ljubljana.
Srg 97/04513
Rg-115246
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/04513 z dne 4. 11. 1997 pod št.
vložka 1/28704/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5967228
Firma: SEMPEX, Trgovina z elektro in
elektronskimi elementi, špedicijski posli, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SEMPEX, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1113 Ljubljana, Triglavska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pečnik Ivan, izstop 10. 7.
1997.
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Sklep skupščine z dne 10. 7. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ivan Pečnik, Triglavska 1, Ljubljana.
Srg 96/04261
Rg-115351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04261 z dne 11. 11. 1997 pod št. vložka 1/07492/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5410444
Firma: MS GRAFIKA, proizvodnja, trgovina, inženiring
Skrajšana firma: MS GRAFIKA
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 86
Osnovni kapital: 2. 000 SIT
Ustanovitelja: Kratochwill Marko in Simčič Milan, izstop 27. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 27. 6. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Kratochwill Marko, Slomškova 9, Ljubljana in Simčič Milan, Kongresni trg 6,
Ljubljana.
Srg 97/00233
Rg-115364
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/00233 z dne 11. 11. 1997 pod št. vložka 1/22785/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5789982
Firma: URBAS P & A, podjetje za gostinstvo, trgovino in transport, k.d., Rakek
Skrajšana firma: URBAS P & A, k.d.,
Rakek
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1381 Rakek, Ivanje selo 7 B
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Urbas Peter in Urbas Anton, izstop 20. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Urbas Peter in Urbas Anton, oba Ivanje selo 7 B, Rakek.
Srg 97/01829
Rg-115369
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01829 z dne 14. 11. 1997 pod št. vložka 1/28290/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5885728
Firma: JADRAN, d.d., TMN, Zagreb,
Podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Steliška 12a
Ustanovitelj: JADRAN, d.d., Tvornica metalnog namještaja, izstop 4. 2. 1997.
Vpiše se prenehanje podružnice z dne
4. 2. 1997.
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Srg 97/02282
Rg-115375
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02282 z dne 14. 11. 1997 pod št. vložka 1/13074/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5509670
Firma: UP & FŠ, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: UP & FŠ, d.o.o.,
Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Vrhpolje 257
Osnovni kapital: 4,243.980 SIT
Ustanovitelj: Šimenc Franc, izstop 30. 6.
1997.
Sklep skupščine z dne 30. 6. 1997. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema
Šimenc Franc, Vrhpolje 257, Kamnik.
Srg 97/02664
Rg-115379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02664 z dne 14. 11. 1997 pod št. vložka 1/23149/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5792045
Firma: TASO, Podjetje za organiziranje in izvajanje prometa blaga in storitev, Podružnica Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: TASO
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Nove Fužine 49
Ustanovitelj: TASO, d.o.o., Ljubljana, izstop 8. 4. 1997.
Vpiše se prenehanje družbe na podlagi
sklepa ustanovitelja z dne 8. 4. 1997.
Srg 97/02487
Rg-115385
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02487 z dne 12. 11. 1997 pod št. vložka 1/09728/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5441994
Firma: RAČ – KA, d.o.o., podjetje za
računalništvo in organizacijo, Rakek
Skrajšana firma: RAČ – KA, d.o.o.,
Rakek
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1381 Rakek, Ljubljanska c. 1
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Juvančič Katarina in Juvančič Miha, izstop 30. 4. 1997.
Sklep skupščine z dne 30. 4. 1997 o
prenehanju po skrajšanem postopku. Izbris
družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Juvančič Miha in Juvančič Katarina, oba Ljubljanska cesta 1, Rakek.
Srg 97/05096
Rg-115591
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05096 z dne 10. 11. 1997 pod št. vlož-

ka 1/25092/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča podružnico s temile podatki:
Matična št. 5825253
Firma: M & G, Izvoz, uvoz, posredovanje, Klagenfurter Strasse 15 A, 9170
Ferlach – Borovlje, Avstrija, Podružnica
Ljubljana, Parmova 41, Ljubljana
Skrajšana firma: M & G
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Ustanovitelj: M & G, Izvoz, uvoz, posredovanje, izstop 26. 8. 1997.
Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 26. 8. 1997.
Srg 94/12512
Rg-115701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12512 z dne 5. 12. 1997 pod št. vložka 1/03685/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: FINAS, finančne analize in svetovanje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ribičičeva 17
Osnovni kapital: 7.000 SIT
Ustanovitelji: Dolenšek Ignac, Šager Jure, Plevnik Jože, Pečnik Primož, Lipnik Janez, Jenič Goran in Drobnič Boris, izstop
14. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Dolenšek Ignac, Šarhova 4, Ljubljana,
Drobnič Boris, Hošiminhova 1, Ljubljana,
Jenič Goran, Marinkov trg 5, Ljubljana, Lipnik Janez, Ribičičeva 17, Ljubljana, Pečnik
Primož, Linhartova 15, Ljubljana, Plevnik Jože, Vogelna 4, Ljubljana in Šager Jure, Finžgarjeva 6, Vir, Domžale.
Srg 94/10263
Rg-115913
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/10263 z dne 10. 12. 1996 pod št. vložka 1/08810/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ASIA, Podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 20
Skrajšana firma: ASIA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Metoda Mikuža 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pašagić Husein in Pašagić
Jasminka, izstop 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Husein Pašagić in Jasminka Pašagić,
oba Metoda Mikuža 20, Ljubljana.

MARIBOR
Srg 4543/94
Rg-4
Družba ZLATNIK, transportno trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Mari-
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bor, Radvanjska 51, reg. št. vl.
1/7822-00, katere ustanovitelj je Kajzer Jože, Maribor, Radvanjska 51, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kajzer Jože.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 10. 1995

novnimi deleži obeh družbenikov, in sicer
Pekolj Iztoka v znesku 1.000 SIT in Vlašič
Nikolaja v znesku 1.000 SIT.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 4. 1995

Srg 704/96
Rg-5
Družba POINT BLUE, d.o.o., Maribor,
reg. št. vl. 1/4683-00, katere ustanovitelja
sta Marjana Jurše in Milan Jušre, oba Maribor, Trg Dušana Kvedra 8, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 12. 6. 1996 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Marjana in
Milan Jurše.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 3. 1997

Srg 97/00155
Rg-109746
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00155 z dne 9. 7.
1997 pod št. vložka 1/00919/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5364191
Firma: ZPP VIHRE, Zavarovalno posredniško podjetje, Mirna peč, p.o.
Skrajšana firma: ZPP VIHRE, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 8216 Mirna peč, Vihre 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Iveković Željko, izstop
28. 3. 1997.
Sklep skupščine z dne 28. 3. 1997 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku. Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Željko Iveković, Vihre 20, Mirna peč.

Srg 69/96
Rg-6
Družba Podjetje za raziskave, razvoj,
trgovino in druge storitve, Dr. Kračun,
d.o.o., Maribor, Staneta Severja 20, reg.
št. vl. 1/2392-00, katere ustanovitelja sta
Andreja Kračun in Davorin Kračun, oba Maribor, Staneta Severja 20, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Andreja in
Davorin Kračun.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 1997

NOVO MESTO
Srg 683/94
Rg-13983
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba VIP, cenitve in ladijska oprema, Novo mesto, d.o.o., Skalickega 10,
Novo mesto, vpisana na reg. vl. št.
1-464/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Izrok Pekolj, Skalickega
10, Novo mesto in Nikolaj Vlašič, Ulica talcev 11, Straža, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
razdeli med družbenika v sorazmerju z usta-

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 121-1/98-08
Ob-232
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
pravila sindikata zavoda SVIZ – Zavoda Osnovne šole Naklo, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, z imenom Sindikat SVIZ – Zavod Osnovna šola Naklo, s
sedežem V Naklem, Glavna cesta 47.
Pravila sindikata so z dnem izdaje te odločbe, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 148.
Št. 141-10-0007/97-0800-10
Ob-233
Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe hrani statut z nazivom pravila sindikata družbe Moda, d.o.o., ki so ga sprejeli
člani sindikata družbe Moda na članskem
sestanku dne 10. 1. 1997 z imenom
sindikata ZSSS, sindikat tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije – sindikat Moda, konfekcija in trgovina in sedežem v Mariboru, Meljska c. 56.
Sindikat je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, pod
zap. št. 7 z dne 31. 12. 1997.
Identifikacija - matična številka sindikata
Moda, konfekcija in trgovina je 1049062.
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Št. 127-1/98
Ob-234
Veljavni statut Neodvisnega sindikata
– Revoz, Novo mesto, Belokranjska cesta št. 4, Novo mesto, ki je bil dne 18. 12.
1997 sprejet na članskem sestanku, se
sprejme v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.
Statut sindikata je vpisan v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 158.
Št. 028-16/97-02
Ob-289
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, izpostava Center, oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 15. 1. 1998, pod zap. št.
242, z nazivom statut, ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Sindikalna skupina, Sindikata kulture
Slovenije, Centralna tehniška knjižnica,
matično številko: 1159666 in sedežem: Trg
republike 3, Ljubljana.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 10/97
S-40
To sodišče je s sklepom, z dne 15. 1.
1998, zaključilo skrajšani stečajni postopek nad dolžnikom Modno krojaštvo,
Obrtno podjetje, d.o.o., Piran – stečajna
masa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 1. 1998
St 31/93
S-41
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
četrti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Ritoznojčan, p.o., Slovenska Bistrica, Titova 31 – v stečaju, dne 10. 3.
1998 ob 9. uri v sobi št. 330.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 1998
St 15/97
S-42
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi Tovarna dušika Ruše
– Metalurgija, Podjetje za proizvodnjo
karbida in felolegur, d.o.o., Ruše, Tovarniška 51, za dne 24. 2. 1998 ob 9. uri v
sobi št. 46 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije dolžnika na tem sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure
in v petek od 9. do 12. ure v pisarni št. 226.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 1. 1998
St 39/97
S-43
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 39/97 sklep z dne 14. 1. 1998:
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Stečajni postopek nad dolžnikom: Oples, Trgovinsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., Letuš 9/a, Šmartno ob Paki, se
začne in takoj zaključi.
Odredi se objava tega sklepa v Uradnem
listu RS in na oglasni deski tukajšnjega sodišča.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi izbris dolžnika: Oples, Trgovinsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Letuš 9/a, Šmartno ob Paki, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 1. 1998
St 96/96
S-44
To sodišče je s sklepom St 96/96 z dne
13. 1. 1998 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Zadružna turistična agencija Vas, d.o.o., Ljubljana, Miklošičeva 4
– v stečaju.
Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 1998
St 34/97
S-45
To sodišče je dne 9. 1. 1998 s sklepom
opr. št. St 34/97 začelo postopek prisilne
poravnave nad podjetjem Pathos, Podjetje
za proizvodnjo, trgovino, druge storitve,
import-export, d.o.o., Limbuš, Cesta k
Dravi 12a.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Stane Gavez, Cankarjeva 23, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Grafis, Grafični inženiring, d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska ul. 25,
2. PKI, Proizvodnja kovanih izdelkov,
d.o.o., Maribor, Industrijska 9,
3. SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4,
4. Alpe Adria Trade, Prehrambeno podjetje, d.o.o., Maribor, Glavni trg 17b,
5. O & S Plus, Proizvodnja, trgovina,
marketing, d.o.o., Cvetkovci 77, Podgorci,
6. JOY Optic, Proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Ptuj, Rogozniška 33,
7. Predstavnica sveta delavcev, Hermina Taužič, 2232 Voličina, Sp. Voličina 52.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 9. 1. 1998
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 1998
St 32/97
S-46
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Industrijsko podjetje
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Alprem, p.o., Kamnik, Usnjarska c. 9, s
sklepom opr. št. St 32/97 z dne 16. 12.
1997 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom in njegovimi upniki.
Ugotovljene terjatve, ki se ne spremenijo v bodoče lastniške deleže v dolžniku,
izplača dolžnik upnikom v roku 24 mesecev
od pravnomočnosti sklepa in v za 40%
zmanjšanih zneskih, z obrestmi po temeljni
obrestni meri + 4% za čas od 12. 5. 1997
do plačila. Seznam teh upnikov z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih in zmanjšanih zneskih je sestavni del sklepa.
Terjatve upnikov
Metalka Commerce, p.o., Ljubljana –
8,091.968,92 SIT,
Metalka Trgovina, d.o.o., Ljubljana –
2,051.224,20 SIT,
Titan, d.d., Kamnik – 3,141.587,21 SIT,
Kristal Maribor, d.d., Maribor –
28,411.651,10 SIT,
Merkur, d.d., Kranj – 5,018.139,30 SIT,
Janez Podjed, s.p., Stahovica –
2,405.681 SIT,
Glinek, d.d., Škofljica pri Ljubljani –
5,757.447,75 SIT,
Mitja Lukan, s.p., Kamnik – 199.203,30
SIT,
Sava, d.d., Kranj – 7,791.887,10 SIT,
Metalka Inter, d.o.o., Ljubljana –
4,137.862 SIT,
Alpetour, d.d., Škofja Loka – 3,254.201
SIT,
Montaža Škerjanc, d.o.o., Trzin –
774.488 SIT,
Galma,
d.o.o.,
Radomlje
–
3,075.773,30 SIT,
Marija Ambrož, s.p., Lahovče –
2,693.319 SIT,
Napredek Trgovina, d.d., Domžale –
2,675.440,10 SIT,
Stanko Ravnikar, s.p., Dob –
783.841,80 SIT
in dolžnikovih delavcev po seznamu, ki
je sestavni del sklepa, se ob dokončanju
dolžnikovega lastninskega preoblikovanja
spremenijo v navadne delnice v dolžniku,
pri čemer se deleži posameznih upnikov
določijo kot razmerje med nominalnimi zneski teh terjatev in ocenjeno vrednostjo dolžnika na dan sklenitve prisilne poravnave.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 30. 12. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 1998
St 29/96
S-47
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
tretji narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi TAM Tronic, d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska c. 184 dne 3. 3. 1998
ob 10.45 v sobi št. 330.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 1998
St 3/94
S-48
To sodišče je na seji senata dne 13. 1.
1998, pod opr. št. St 3/94 sprejelo naslednji sklep:
Ugotovi se, da po poravnavi stroškov stečajnega postopka po členu 160/II zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ni
sredstev za razdelitveno maso in s tem za
poplačilo terjatev upnikov.

Stečajni postopek nad dolžnikom EMO
Hišna energetika, d.o.o., Celje se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika EMO Hišna
energetika, d.o.o., Celje iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 1. 1998

Razpisi
delovnih mest
Št. 122-1/98
Ob-299
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za gospodarsko sodstvo Višjega sodišča v Mariboru;
b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Murski Soboti;
c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Brežicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Jesenicah,
– 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,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Žalcu.
II. na podlagi 101. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije,
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/a
diplomiran pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomiran pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
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niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/c
diplomiran pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v 1.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Št. 122-1/98
Ob-300
MInistrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 5 prostih mest višjih sodnikov na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na zunanjem oddelku v Celju,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na zunanjem oddelku v Mariboru,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na zunanjem oddelku v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomiran pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi ter pogoje za
izvolitev za sodnika upravnega sodišča določene v 8. členu zakona o upravnem
sporu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Št. 122-10/97
Ob-235
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 72. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94).
a) 3 prosta mesta okrožnih državnih
tožilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 36-1/97
Ob-273
Na podlagi 42. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 21/91) in 25. člena statuta

javnega zavoda razpisuje Kobilarna Lipica
delovni mesti
1. strokovnega vodje javnega zavoda Kobilarna Lipica
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba iz ustreznega strokovnega področja s področja kmetijstva, smer
zootehnika oziroma veterina,
– najmanj pet let ustreznih delovnih in
organizacijskih izkušenj s področja selekcije in rodovništva v konjereji,
– da je državljan Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti program dela
za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
2. pomočnika strokovnega vodje
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba s področja arhitekture, krajinske arhitekture, etnologije, umetnostne zgodovine ali druge smeri, ki je temeljna veda konservatorstva,
– najmanj tri leta neposrednih delovnih
izkušenj pri varstvu nepremičnine kulturne
dediščine,
– opravljen strokovni izpit iz dejavnosti v
varstvu kulturne dediščine,
– da je državljan Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti program dela
za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako “Za
razpis – strokovni vodja” pod 1. točko razpisa, oziroma “Za razpis – pomočnik strokovnega vodje” pod 2. točko razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Kobilarna Lipica
Št. 5/98
Ob-274
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, svet
OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po
53., 144. in 145. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96) ter imeti pedagoške in organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Delo bo začel opravljati po pridobitvi soglasja ministra Ministrstva za šolstvo in šport
oziroma 2. 4. 1998.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite na naslov šole v 8 dneh po objavi
razpisa s pripisom: “za razpis ravnatelja”.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Osnovna šola Bojana Ilicha, Maribor
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direktorja podružnice Nova Gorica.
Pogoja: visoka strokovna izobrazba ekonomske ali druge družboslovne smeri in 5 let
delovnih izkušenj.
Mandat za razpisano delovno mesto traja 4 leta.
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi,
življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za
imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike
Slovenije za plačiln promet, Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prijavo je 8 dni in začne
teči z dnem objave razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet
Centrala Ljubljana

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Namera o naročilu
Ob-237
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: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.,
kont. oseba mag. Drago Fabijan – direktor,
Cesta prvih borcev 18, Brestanica, tel.
0608/24-16-0, faks 0608/22-262.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: investicijski inženiring – nadzor pri postavitvi dveh plinskih tubin (110-125 MW) v Termoelektrarni Brestanica.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 190 mio SIT,
začetek 20. 4. 1998 in zaključek 20. 5.
1998.
Datum objave javnega razpisa: 20. 4.
1998 (predvidoma).
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Ob-238
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o javnem naročilu

Št. 130-1/98
Ob-275
Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic, razpisuje skladno z 32. in 34. členom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, delovno mesto

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kont. oseba Marko Ahlin, Linhartova 51, Ljubljana, tel. 17-58-100, faks
13-72-070.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: gradbeno obrtniška
dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije in oprema za obnovo kuhinje in dograditev jedilnice.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
200,000.000 SIT, začetek 24. 4. 1998 in
zaključek 25. 5. 1998.
4. Dobavni rok 2,5 meseca.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 23. 1.
1998.
Inštitut za rehabilitacijo Ljubljana
Ob-239
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: Javno podjetje “Snaga” d.o.o., kont.
oseba Ludvik Bonač, dipl. inž. Povšetova
ulica 6, Ljubljana, tel. 1779-627, faks
320-372,soba št. 33.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba priprave za
nadvišanje II. odlagalnega polja ali razširitev na IV. odlagalno polje na odlagališču komunalnih odpadkov “Barje” v površini ca. 3 ha.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
200,000.000 SIT, čas razpisa začetek 20.
4. 1998 in zaključek 20. 5. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 6. 1998 in zaključek 1. 9. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Datum objave javnega razpisa: 23. 2.
1998.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-304
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: Občina Vitanje, kont. oseba Srečko Fijavž, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042,
faks 063/775-134.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija lokalne ceste L7110 Sv. Vid–Hudinja III.
faza.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 25,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 60 dni, začetek 1. 4. 1998
in zaključek 1. 6. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
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Datum objave javnega razpisa: 6. 2.
1998.
Občina Vitanje

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev
Popravek
Ob-314
V javnem razpisu za nabavo ležajev in
tesnil, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
1, z dne 9. 1. 1998, Ob-12, se datumi in
ure v naslednjih točkah pravilno glasijo:
1. Razpisna dokumentacija je na razpolago do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
2. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 2. 1998 do
10. ure.
3. Javno odpiranje ponudb bo 4. 2.
1998, ob 11. uri.
4. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 2. 1998.
5. Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Popravek
Ob-315
V javnem razpisu za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na objektu strojne lope – skladišča drevesnice v
Biljah, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
1, z dne 9. 1. 1998, Ob-26, se pod 4. točko
“Predvideni rok za dokončanje del 60 dni”
nadomesti z “90 dni” in pod 6. točko “Rok
za dostavo ponudb” nadomesti z datumom
“27. 1. 1998”.
Kmetijsko veterinarski zavod,
Nova Gorica
Popravek
Št. 0042/32-308/1-3-98
Ob-316
V javnem razpisu za dobavo fotomateriala, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 3 z
dne 17. 1. 1998, se v 3. točki orientacijska
vrednost
naročila
pravilno
glasi:
40,000.000 SIT.
Št. 9/98
Ob-188
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: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana, kont. oseba
Ogrizek Vili, tel. 061/125-06-95, faks
061/125-74-14, soba št. 6.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in zaključek 1. 3. 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo

upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 2. 1998 do
14. ure, na naslov: Fakulteta za arhitekturo,
Zoisova 12, Ljubljana, tajništvo, soba št.
17, I. nadstr.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana, II. nadstr., soba
št. 30.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Fakulteta za arhitekturo,
Zoisova 12, Ljubljana, tajništvo, soba 17.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 do 14. ure za 5.000 SIT.
Način plačila: pred prevzemom razpisne
dokumentacije
na
račun
št.
50101-603-402615.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 23. 2. 1998.
Fakulteta za arhitekturo
Ob-227
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 dr. Marijana Borštnarja Dornava,
Dornava
št.
128,
Dornava,
tel.
062/755-014, faks 062/755-050.
2. Predmet javnega naročila: blago:
kurilno olje – ekstra lahko.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,645.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
15. ure, na naslov: Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava št. 128, 2252 Dornava, prevzemnik Ciglar Marjeta, tajništvo,
tel. 062/755-014, faks 062/755-050.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zavod dr. Marijana
Borštnarja Dornava, Dornava št. 128, 2252
Dornava, v konferenčni sobi zavoda,
odpiranje vodi Simona Petrovič, tel.
062/755-014, faks 062/755-050.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava št. 128, 2252 Dornava,
tel.
062/755-014,
faks
062/755-050, kont. oseba Simona Petrovič.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 2. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: virman na račun št.
52400-603-30549.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 20. 3. 1998.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja, Dornava
Ob-223
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice, d.d., kont. oseba Markovič Ivo,
Cesta prvih borcev 9, Brežice, tel.
0608/61-119, faks 0608/62-403, vodja
gradbenega sektorja.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: strojne usluge v
gramoznici Vrbina in asfaltni bazi Boršt.
Vrsta in obseg: strojne usluge v
gramoznici Vrbina in asf. bazi Boršt –
15,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
Kraj izpolnitve: območje Občine Brežice.
4. Dobavni rok oziroma začetek in
dokončanje del: 12 mesecev ali 334 dni,
začetek 1. 2. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 6. 2. 1998 do
9. ure, na naslov: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d., prevzemnik Mateja
Lopatič, Cesta prvih borcev 9, Brežice, tel.
0608/61-119, faks 0608/62-403, sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1998
ob 9.30, na naslovu: Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, d.d., odpiranje vodi
Markovič Ivo, Cesta prvih borcev 9, Brežice,
tel. 0608/61-119, faks 0608/62-403, sejna soba v pritličju (vhod iz dvorišča).
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d., kont. oseba Markovič Ivo, Cesta prvih borcev 9, Brežice, tel.
0608/61-119, faks 0608/62-403.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 20.000 SIT.
Način plačila: na blagajni podjetja ali na
žiro račun naročnika št. 51620-601-12019.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 2. 1998.
Predvideni datum objave sklepa o dodelitvi naročila: 20. 2. 1998.
Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, d.d.
Št. 1-1/13/98
Ob-229
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: Stanovanjsko podjetje Dominvest Jesenice, C. M. Tita št. 18, Jesenice, kont. oseba Potočnik Marjan, tel. 064/862-167,
064/862-168, faks 064/861-241.
2.1. Predmet javnega naročila: gradbena dela.
2.2. Navedba vsebine: nadzidava in
prenova stanovanjsko poslovne stavbe
C. M. Tita št. 18, Jesenice (objekt se
nadzida za eno etažo, pokrije se s
simetrično dvokapno streho, menjajo se
okna in balkonska vrata, fasada se dodatno toplotno izolira in finalno obdela.
3. Orientacijska vrednost naročila:
70,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek: april 1998, zaključek: oktober 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane
Merila so navedena v razpisnih pogojih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Stanovanjsko podjetje
Dominvest Jesenice, prevzemnik Kovačič
Darinka, C. M. Tita št. 18, 4270 Jesenice,
tel. 064/862-167, faks 064/861-241.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Stanovanjsko pod-
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jetje Dominvest Jesenice, odpiranje bo vodil
Noč Zdravko, C. M. Tita št. 18, Jesenice,
tel. 064/81-045.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Stanovanjsko podjetje Dominvest Jesenice, pri Potočnik Marjanu, C.
M. Tita št. 18, 4270 Jesenice, tel.
064/862-167, faks 064/861-241.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 2. 1998 na gornjem naslovu za
35.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun št.
51530-601-13474 pod sklicno št. 4.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum objave razpisa: 23. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 13. 3. 1998.
Stanovanjsko podjetje
Dominvest Jesenice
Št. 546
Ob-212
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: Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda,
Kidričeva 21, Velenje, tel. 063/40-18-23,
faks 063/856-888, kont. oseba Magda
Žist.
2. Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za dobavo in postavitev ograje
ob igrišču pri šoli.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
4,800.000 SIT.
4. Predvideni začetek del: 5. maj 1998.
5. Pogoji in vsebina ponudbe:
– vsak ponudnik se lahko prijavi samo
enkrat,
– ime in naslov ponudnika,
– registracija,
– BON 1, BON 2,
– predračun z vključenim prometnim
davkom,
– vzorec pogodbe za izvajanje del.
6. Razpisna dokumentacija bo na razpolago v računovodstvu šole do 30. 1. 1998
za 5.000 SIT gotovine.
7. Merila za izbiro ponudnika so: cena,
rok izvedbe, garancija, plačilni pogoji, reference.
8. Rok za dostavo zapečatenih in pravilno označenih ponudb je do 20. 2. 1998 do
11. ure na naslov: OŠ Mihe Pintarja Toleda,
Kidričeva 21, Velenje, z oznako: »Ne odpiraj
– ponudba«.
9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 2.
1998 ob 12. uri, v prostorih šole, pisarna
ravnatelja.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v petnajstih dneh.
11. Nepravočasno prispele in nepopolne ponudbe ne bodo obravnavane.
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda
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Št. 208/98
Ob-213
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Šoštanj, Trg svobode 12,
Šoštanj, kont. oseba Sonja Novak na
Notranji organizacijski enoti za gospodarstvo, okolje in prostor Občine Šoštanj,
tel. 063/40-310, faks 063/883-021.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela: izgradnja vodovodnega omrežja
in rezervoarja v naselju Lajše v KS
Topolšica.
3. Orientacijska vrednost del naročila:
120,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: gradnja vodovoda se bo izvajala fazno, pričetek
del I. faze je predviden v prvi polovici leta
1998, dokončanje vseh del je predvideno
do konca leta 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so navedena v razpisnih pogojih
ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do petka 27. februarja 1998 do 11.
ure, na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj (tajništvo občine, I. nadstropje – ga. Plamberger).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom – “Ne odpiraj” –
ponudba – gradnja vodovoda – Lajše in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo istega dne, 27. februarja 1998 ob 11.15
v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode
12, Šoštanj. Predstavniki ponudnikov naj se
pri odpiranju ponudb izkažejo s pooblastili.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najpozneje v 45 dneh po odpiranju
ponudb.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
Notranji organizacijski enoti za gospodarstvo, okolje in prostor Občine Šoštanj,
in sicer do 27. januarja 1998 do vključno
13. februarja 1998, od 8. do 12. ure. Na
istem mestu lahko dobijo tudi natančnejše
informacije v zvezi z razpisom. Pogoj za dvig
razpisne dokumentacije je plačilo stroškov
v višini 12.000 SIT na žiro račun št.
52800-630-10168, kar ponudniki izkažejo
s potrdilom o plačilu.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev po 18. členu
zakona o javnih naročilih.
Opcija ponudbe mora biti najmanj 45
dni po izteku razpisnega roka.
Občina Šoštanj

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota Celje, kont. oseba Peter Marš, inž. el.,
Lava 1, Celje, tel. 063/421-310, faks
063/421-309, soba št. 207.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: medkrajevna povezava z optičnim kablom Vojnik Dobrna
Frankolovo.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 56,000.000
SIT, 23. 1. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek marec 1998 in zaključek junija 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, prevzemnik Telekom
Slovenije, p.o., poslovna enota Celje, Lava
1, 3102 Celje, tel. 063/421-310, faks
063/421-309, soba št. 209.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Poslovna enota Celje, odpiranje vodi
Jožica Guzej, dipl. ek., Lava 1, Celje, tel.
063/421-310, faks 063/421-309, soba
št. 221.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, kont. oseba Danijela
Ilič, Lava 1, Celje, tel. 063/421-301, faks
063/421-309, soba št. 209.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko: Telekom Slovenije,
p.o., Poslovna enota Celje, kont. oseba Peter Marš, inž. el. (vsak delovni dan od 8. do
9. ure), Lava 1, Celje, tel. 063/421-310,
faks 063/421-309, soba št. 207.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 23. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 20. 3. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.
Poslovna enota Celje

Št. 2-5/924/1-1998
Ob-214
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-215
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Zelenik, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 13.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja kanalizacije v Veliki Nedelji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Ormož, prevzemnica Klemenčič Gabriela, Ptujska c. 6, 2270
Ormož,
tel.
062/701-041,
faks
062/701-721, soba št. 14.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož,
odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6,
Ormož,
tel.
062/701-041,
faks
062/701-721, soba št. 15.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 26. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. oseba Andrej Zelenik, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba
št. 13.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 2. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: po položnici na račun št.
52400-630-20808.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 8. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 13. 3. 1998.
Ob-216
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Ormož, kont. oseba Pavla Ivanuša,
Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 9.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava potrošnega
materiala.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
1,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 2. 1998
do 9. ure, na naslov: Občina Ormož,
prevzemnica Klemenčič Gabriela, Ptujska
c. 6, 2270 Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 14.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Občina Ormož,
odpiranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6,
Ormož,
tel.
062/701-041,
faks
062/701-721, soba št. 15.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 2. 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 30. 1. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 16. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 6. 3. 1998.
Občina Ormož
Ob-217
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: Termoelektrarna Brestanica, Cesta prvih borcev 18, Brestanica.
2. Predmet javnega naročila: storitve –
izvajanje raznih gradbenih in obrtniških
del.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: dvanajst
mesecev od podpisa pogodbe.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od objave razpisa v Uradnem
listu RS do vključno 29. 1. 1998, med 10.
in 11. uro v tajništvu Termoelektrarne Brestanica, in sicer ob predložitvi potrdila o vplačilu nepovratnih sredstev v višini 10.000 SIT
na ŽR Termoelektrarne Brestanica št.
51600-601-10014. Kontaktna oseba je
Franc Hlastan, tel.0608/24-16-134.

6. Ponudbe morajo biti oddane v treh
izvodih. Kuverte morajo biti pravilno opremljene, in sicer mora biti na prvi strani oznaka
“Ne odpiraj – javni razpis “izvajanje raznih
gradbenih in obrtnšikih del”. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov
ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti na naslov Termoelektrarna Brestanica, 8280 Brestanica,
Cesta prvih borcev 18, do 17. 2. 1998, do
12. ure (tajništvo).
7. Ponudbe smejo dati le ponudniki, ki so
odkupili razpisno dokumentacijo. Na posamezno odkupljeno razpisno dokumentacijo
sme ponudnik dostaviti le eno ponudbo.
8. Vsebina ponudbe, merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in ostali pogoji bodo razvidni iz razpisne dokumentacije.
9. Javno odpiranje ponudb bo 17. 2.
1998 ob 12. uri, v sejni sobi Termoelektrarne Brestanica.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Termoelektrarna Brestanica
Ob-220
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: OŠ Ferda Vesela, kont. oseba tajništvo,
Šentvid pri Stični 46, Šentvid pri Stični,
tel.061/785-002, faks 061/785-002.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: nadzidava učilnic pri
OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 4 mesecih ali v 120 dnevih, začetek 15. 3. 1998 in zaključek 15. 7.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri javnem razpisu: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 2. 1998 do
8.30, na naslov: OŠ Ferda Vesela, prevzemnik tajništvo, Šentvid pri Stični 46, 1296
Šentvid pri Stični, tel. 061/785-002, faks
061/785-002.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: OŠ Ferda Vesela,
Šentvid pri Stični 46, Šentvid pri Stični,
tel.061/785-002, faks 061/785-002.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 3. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: OŠ Ferda Vesela, kont. oseba tajništvo, Šentvid pri Stični 46, 1296
Šentvid pri Stični, tel. 061/785-002, faks
061/785-002.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 2. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: po blagajniškem prejemku.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 12. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 3. 1998.
OŠ Ferda Vesela
Šentvid pri Stični
Št. 12/98
Ob-221
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: RS Upravna enota Maribor, kont. oseba
Antevski Velimir, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, tel. 22-01-800, faks 22-01-791, soba
št. 216.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava potrošnega
pisarniškega in računalniškega materiala za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek
1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena,
– kvaliteta blaga,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– načini dobave,
– rok plačila,
– garancija dobav,
– odzivni čas.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje v roku 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov RS
Upravna enota Maribor, Ul. heroja Staneta 1.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– ceno,
– reference,
– dobavni rok in način dobave za naročeno blago,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo blaga,
– plačilni pogoji in odzivni čas,
– obrazec izjave, da ponudnik sprejema
pogoje razpisne dokumentacije,
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– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponudnik
dostavil najkasneje v 10 dneh od sklenitve
pogodbe.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po poteku roka za oddajo ponudbe na sedežu naročnika. Če bo dan iz te točke dela
prost dan, bo odpiranje ponudb prvi naslednji delovni dan.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 7 dni po sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RS Upravna enota Maribor,
kont. oseba Antevski Velimir, Ul. heroja Staneta 1, 2501 Maribor, tel. 22-01-800, faks
22-01-791, soba št. 216.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Upravna enota Maribor
Ob-247A
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom 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: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Hudoklin Tomaž, dipl. inž. str., Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-141, faks 068/323-097.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža
stroja za likanje ravnega perila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: začetek 1. 3. 1998 in
zaključek 10. 5. 1998.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo Agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 2. 1998 do
9. ure na naslov: Splošna bolnišnica Novo
mesto, tajništvo, prevzemnik Fitolt Breda,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom ponudba – Ne odpiraj
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1998
ob 10. uri na naslovu: Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 2. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025 faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 52100-603-30372.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Hudoklin Tomaž, dipl. inž. str., Šmihelska cesta 1, Novo mesto, samo pisno
do 6. 2. 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-247B
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom 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: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Barbo Cvetka, ek., Šmihelska cesta
1, Novo mesto, tel. 068/39-16-120, faks
068/323-097.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
a) požarno zavarovanje objektov,
opreme, drobnega inventarja in zalog
Splošne bolnišnice Novo mesto,
b) zavarovanje odgovornosti Splošne
bolnišnice Novo mesto.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanje dobav: 9 mesecev oziroma v
primeru, da so ponudeni ugodnejši zavarovalni pogoji na daljše časovno obdobje se
lahko sklene tudi daljša pogodba, začetek
1. 4. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:

– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo Agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 2. 1998 do
9. ure, na naslov Splošna bolnišnica Novo
mesto, tajništvo, prevzemnica Fifolt Breda,
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097 tajništvo bolnišnice.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu:Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 2. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 52100-603-30372.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu samo pisno do 6. 2. 1998: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont. oseba Barbo
Cvetka, ek., Šmihelska cesta 1, Novo mesto, faks 068/323-097.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Splošna bolnišnica
Novo mesto
Št. 8174/1998/68
Ob-248
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Nikolaj Polh, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386-61-219-489, faks 386-61-219-480.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava in dobava
jeklenih konstrukcij na DV 2×110 kV
Selce–Laško.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 31,000.000
SIT, začetek 23. 1. 1998, zaključek 23. 2.
1998.
4. Rok začetka in dokončanja storitev:
začetek april 1998, zaključek junij 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike
v višini 10%. To ne velja za ponudnike iz
držav z mednarodnim sporazumom z RS..
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
9.45. na naslov Elektro - Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Katarina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel. 12-50-333 (int. 681), soba št. 3C.5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro - Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nadstropje), odpiranje vodi Nikolaj Polh.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 386-61-12-50-333 (int. 694)
faks 386-61-219-480, soba št. 2C.1,3.
Skrajni rok za pridobitev pojasnil v zvezi
z razpisno dokumentacijo in dvig le-te je
18. 2. 1998.
Cena razpisne dokumentacije znaša
15.000 SIT.
Način plačila: z virmanom – z oznako
izdelava in dobava jeklenih konstrukcij za
Dv 2×110 kV Selce–Laško, na žiro račun
številka: 50106-601-90093 pri Agenciji za
plačilni promet.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Nikolaj Polh, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386-61-219-489, faks 386-61-219-480,
soba št. 2C.1,4.
Ponudba mora veljati do: 25. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Ob-249
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: Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386-61-219-489, faks 386-61-219-480.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava opreme za
DV 2×110 kV Selce–Laško;
A) Dobava vodnikov,
B) Dobava steklenih kapastih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim
in spojnim materialom,
C) Dobava paličnih kompozitnih izolatorjev skupaj s pripadajočim obešalnim in spojnim materialom,
D) Dobava OPGW s priborom,
E) Dobava naprav za prenos kriterija
distančne zaščite.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
A) 10,000.000 SIT,
B) 8,000.000 SIT,
C) 9,000.000 SIT,
D) 26,000.000 SIT,
E) 4,500.000 SIT, začetek 23. 1. 1998,
zaključek 24. 2. 1998.
4. Dobavni rok:
Čas v mesecih:
A) 3 mesece,
B) 3 mesece,
C) 3 mesece,
D) 3 mesece,
E) 8 mesecev,
začetek:
A) maj 1998,
B) maj 1998,
C) maj 1998,
D) maj 1998,
E) maj 1998.
zaključek:
A) julij 1998,
B) julij 1998,
C) julij 1998,
D) julij 1998,
E) december 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 24. 2. 1998 do
9.45. na naslov Elektro - Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Katarina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, tel. 12-50-333 (int. 681), soba št. 3C.5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Elektro - Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nadstropje), odpiranje vodi Ivan Lozej.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 4. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro - Slovenija, d.o.o.,
kont. oseba Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 386-61-12-50-333 (int. 694)
faks 386-61-219-480, soba št. 2C.1,3.
Skrajni rok za pridobitev pojasnil v zvezi
z razpisno dokumentacijo in dvig le-te je
19. 2. 1998.
Cena razpisne dokumentacije znaša
15.000 SIT.
Način plačila: z virmanom – z oznako
dobava opreme za Dv 2×110 kV Selce–
Laško,
na
žiro
račun
številka:
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu Elektro - Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Ivan Lozej, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel.
386-61-219-489, faks 386-61-219-480,
soba št. 2C.1,5.
Ponudba mora veljati do: 24. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Ob-250
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
I. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana, (Služba za
investicije, Branka Abramović-Piasevoli,
dipl. inž. Trubarjeva 3/VII, Ljubljana, tel.
061/21-28-38, faks 061/13-12-327).
II. Predmet javnega naročila: blago – dobava opreme za srednje kemijske šole.
Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.
III. Orientacijska vrednost naročila je
24,000.000 SIT.
IV. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek dobave opreme
takoj po sklenitvi pogodbe, dokončanje po
najugodnejši ponudbi.
V. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: pri odločitvi o izboru najugodnejšega
ponudnika bo upoštevano razmerje med ponudbeno ceno in kvaliteto ter druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
VI. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
13. ure, na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana (Zdenka
Vončina - vložišče, tel. 061/178-55-05).
Zapečatene kuverte morajo biti označene s sledečim napisom “Ponudba – Ne odpiraj” javni razpis – oprema – kemija.
VII. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998 ob 10. uri, na naslovu
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, Ljubljana (sejna soba
95/III).
Odpiranje ponudb vodi predsednica Mirjam Britovšek, dipl. inž.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.
VIII. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu razpisa je 15 dni.
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IX. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne v tajništvu Ministrstva za šolstvo in šport,
Služba za investicije, Trubarjeva 3/VII, Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je na voljo do
6. 2. 1998.
X. Informacije o opremi se dobijo na informativnem dnevu, ki bo 4. 2. 1998 ob
12. uri na Centru za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66/III, Ljubljana (tel.
061/1447-386) in vse ostale informacije
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Služba za
investicije, Trubarjeva 3/VII. dne 9. 2.
1998, od 9. do 12. ure (tel.
061/13-12-249 ali 13-12-269).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-251
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: Pedagoški inštitut, kont. oseba Janez
Kolenc,
Gerbičeva
62,
Ljubljana,
tel.061/331-625, faks 061/331-637, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 1 kos usmerjevalnik CISCOP 1603,
– 2 kosa Nokia modema BB512 –
4W,
– 1 kos PC strežnik s programsko
opremo,
– 1 kos brezprekinitveni napajalnik
(UPS) za strežnik s programsko opremo,
– 5 kosov PC delovnih postaj s programsko opremo,
– 2 kosa HP laserska tiskalnika A4,
– 2 kosa HP Jetdirect EX Plus za tiskanje v mreži,
– postavitev UTP lokalne računalniške mreže s pripadajočo opremo.
Pedagoški inštitut Gerbičeva 62, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,436.600 SIT.
4. Dobavni rok: 21 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Pedagoški inštitut, prevzemnik tajništvo, Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana,
tel.
061/331-625,
faks
061/331-637, soba št. 112.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Pedagoški inštitut,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
odpiranje vodi Darko Štrajn, Gerbičeva 62,
Ljubljana,
tel.
061/331-625,
faks
061/331-637, soba št. 104.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Pedagoški inštitut, kont.
oseba tajništvo, Gerbičeva 62, Ljubljana,
tel. 061/331-625, faks 061/331-637, soba št. 112.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 2. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
ŽR 50101-603-50844.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Pedagoški inštitut, kont. oseba Janez
Kolenc, Gerbičeva 62, Ljubljana, tel.
061/331-625, faks 061/331-637, soba
št. 206..
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 3. 1998.
Pedagoški inštitut Ljubljana
Ob-252
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Zmaga Grah, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-33-33, faks
178-34-56.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega izvajalca stikov z javnostjo.
Delo obsega: organiziranje in vodenje stikov z javnostjo, opravljanje dnevne
analize medijskih sporočil, pripravo tiskovnih konferenc, pripravo in svetovanje pri nastopih na TV in RA, strokovno
organizacijske naloge pri nastopih ministra v javnosti, izdelavo analize oddaj in
nastopov, pripravo in oblikovanje informativnih gradiv za novinarje, pripravo posebnih dogodkov, govorov, predavanj in
nastopov v javnosti ter komuniciranje s
sredstvi javnega obveščanja. Izvajalec bo
obvezen zagotoviti stalno prisotnost enega delavca na sedežu naročnika za
opravljanje navedenih nalog najmanj 8 ur
dnevno vsak delovni dan.
3. Orientacijska vrednost naročila: bruto
3.100 SIT za svetovalno uro.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka: začetek 1. 4. 1998.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: celovitost ponudbe, dosedanje reference na področju stikov z javnostjo, druge
reference izvajanja ter cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnik Darja
Naglič, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-34-56, soba št. 23.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 2. 1998,
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Žala Rakovec Bitenc, Kotnikova 5, sejna
soba, Ljubljana, tel. 178-33-34, faks
178-34-56.
6. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 2. 1998.
7. Dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika ali po tel. 178-33-33.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-253
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
kot naročnik
javni razpis
za oddajo del: izdelava projektne
dokumentacije za sanacijo objektov –
mostov na lokalni cesti Črna vas–
Podpeč
Rok začetka izvedbe naloge je takoj po
podpisu pogodbe, rok izdelave pa je
1,5 meseca.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 5.000 SIT na ŽR
50100-845-50358 – Prihodki javne uprave
MOL, na Mestni občini Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, IV. nadstropje,
soba št. 404, in sicer do 30. 1. 1998 od
8. do 11. ure. Strokovne informacije vam
posreduje Nevenka Brumen, dipl. inž. ali Anton Huč, inž. (tel. 222-522 ali 12-64-580).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 2. 1998 do 8. ure v tajništvo
MOL, MU – OGJSP, Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za izdelavo projektne dokumentacije
za sanacijo objektov – mostov na LC Črna
vas–Podpeč”. Na zunanji kuverti mora biti
naslov ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1998
ob 8.15 v prostorih MOL, MU – OGJSP,
Trg MDB 7, Ljubljana, II. nadstropje, soba
št. 215.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so strokovna usposobljenost izvajalca, reference in ponudbena cena.
Št. 11/98
Ob-254
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Mestna
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana,
kot naročnik
javni razpis
za oddajo del: strokovni nadzor nad
gradnjo komunalnega kolektorja in
obnovo Vilharjeve ceste v Ljubljani

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pogodbena vrednost objekta znaša:
200,000.000 SIT.
Rok začetka izvedbe naloge je marec
1998, predviden rok izvedbe pa je junij
1998.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 5.000 SIT na ŽR
50100-845-50358 – Prihodki javne uprave MOL, na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404, in sicer v sedmih delovnih dneh od objave v Uradnem listu RS, od
8. do 11. ure. Strokovne informacije vam
posreduje Nevenka Brumen, dipl. inž. ali
Anton Huč, inž. (tel. 222-522 ali
12-64-580).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 2. 1998 do 8. ure v tajništvo
MOL, MU – OGJSP, Trg MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za strokovni nadzor nad gradnjo komunalnega kolektorja in obnovo Vilharjeve
ceste”. Na zunanji kuverti mora biti naslov
ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1998
ob 8.15 v prostorih MOL, MU – OGJSP,
Trg MDB 7, Ljubljana, II. nadstropje, soba
št. 215.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so strokovna usposobljenost izvajalca, reference in ponudbena cena.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za gospodarske
javne službe in promet
Št. 639/29
Ob-255
Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske OE
Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta
10, objavlja na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
ponovni javni razpis
za nabavo reševalnega vozila
I. Naročnik je Zavod Osnovno zdravstvo
Gorenjske, OE Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta 10.
II. Predmet razpisa je izvajanje ponudb
za dobavo reševalnega vozila za nujne reševalne prevoze.
Reševalno vozilo mora ustrezati naslednjim 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 vozila,
9. signalne naprave, sirene in utripajoče
modre luči,
10. UKV instalacije,
11. garancija proizvajalca vozila za reševalno vozilo.
B. Ambulantni prostor:
1. ustrezna klimatizacija prostora – hlajenje oziroma ogrevanje prostora,

2. možnost nastavitve dodatnega ležišča
in sedežev,
3. najmanj 4 sedeži za bolnike,
4. nosila Ferno tip 50-6/155-3, z ustreznim izvlečnim podvozjem (nosilcem) –
1kos,
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 javnega razpisa, morajo k ponudbi priložiti naslednje podatke:
– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki ni starejša 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 lastni presoji,
– dobavni rok,
– vzorec ponudbe.
V. Merila za izbiro so:
– izpolnjevanje tehnične zahteve,
– cena fiksnosti 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 podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske – OE Zdravstveni dom Škofja Loka,
Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka, z oznako “Ne odpiraj” – Ponudba za nabavo reševalnega vozila. Investitor nepopolnih ponudb
ne bo obravnaval.
VIII. Odpiranje ovojnic s ponudbami in
postopek izbire, bo izvedla komisija investitorja 12. februarja 1998 ob 12. uri v prostorih Zdravstvenega doma Škofja Loka, Stara
cesta 10.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
komisiji predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
IX. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od dneva odločitve komisije investitorja.
Zavod Osnovno zdravstvo Gorenjske
OE Zdravstveni dom Škofja Loka
Ob-286
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 Rogatec, Rogatec 159, Rogatec, tel. 063/827-127, faks 063/827-363.
2. Predmet javnega naročila: izbira najugodnejšega ponudnika za izdelavo po-
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vezovalnega mostu med telovadnico in
osnovno šolo v Rogatcu.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Predviden rok začetka in dokončanja
del:
– pričetek del: marec 1998,
– dokončanje del: maj 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do četrtka, 12. 2.
1998, do 12. ure na naslov Občina Rogatec, Rogatec 159, 3252 Rogatec, prevzemnica Rosana Ozvaldič, vodja pisarne
urada župana.
6. Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba, ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek,
13. 2. 1998 ob 14. uri na naslovu: Občina
Rogatec, Rogatec 159, 3252 Rogatec, v
sejni sobi občinske uprave. Odpiranje bo
vodil Anton Roškar, dipl. inž. str.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 20. 2. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo na sedežu Občine
Rogatec, Rogatec 159, pri tajniku Občine
Strajn Pavlu, tel. 063/827-127, faks
063/827-363.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 2.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko ali virmansko
na žiro račun št. 50730-630-10222.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do konca maja
1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 2. 3. 1998.
Občina Rogatec
Ob-287
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 Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba št. P 07.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe območne Geodetske uprave Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnica Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, e-mail Pisarna.gu@gu.sigov.mail.si, soba št. P 07
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 2. 1998
ob 10.30. na naslovu:Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-909, e-mail Pisarna.gu@gu.sigov.mail.si, soba št. P 22 (sejna soba).
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 2. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-834, e-mail Pisarna.gu@gu.sigov.
mail.si, soba št. P 07.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 2. 1998 do 12. ure.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.
Ob-288
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 Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba št. P 07.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala za potrebe območne Geodetske uprave Ptuj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
3,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 9. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnica Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, e-mail Pisarna.gu@gu.sigov.mail.si, soba št. P 07
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 2. 1998
ob 9.30. na naslovu:Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909,
e-mail
Pisarna.gu@gu.sigov.mail.si, soba št. P 22 (sejna soba).
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 2. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-834, e-mail Pisarna.gu@gu.sigov.
mail.si, soba št. P 07.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 2. 1998 do 12. ure.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 3. 1998.
Geodetska uprava RS
Št. 10-18/1-98
Ob-302
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro nadzora pri gradnji
večnamenskega hmeljarskega objekta
1. Ime oziroma sedež naročnika: Inštitut
za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, kont.
oseba Marko Zmrzlak, Cesta Žalskega tabora 2, Žalec, tel. 063/715-214, faks
063/717-163.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje nadzora
gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del
pri izgradnji večnamenskega hmeljarskega objekta.
3. Okvirna vrednost investicijskih del in
čas trajanja investicije: okvirna vrednost investicijskih del je 27,000.000 SIT, investicija bo potekala v prvi polovici leta 1998.
4. Merila in pogoji: za izvajanje razpisne
storitve lahko kandidirajo pravne osebe, ki
so registrirane po zakonu o gospodarskih
družbah.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– pristop pri organiziranju izvajanja del,

– reference in kvalificiranost podjetja na
področju razpisane storitve,
– višina ponudbene cene.
5. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
izdelana v slovenskem jeziku in mora za
formalno popolnost vsebovati:
– usposobljenost ponudnika,
– predračun stroškov,
– plan financiranja,
– seznam strokovnjakov,
– vzorec pogodbe,
– pisne dokaze oziroma reference o uspešnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti.
6. Rok za prijavo
Ponudniki morajo poslati ponudbe na naslov inštituta v zaprtih ovojnicah z označbo
“Ne odpiraj ponudba” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, navedbo
predmeta ponudbe ter imena in naslov ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 6. 2. 1998
ob 10. uri v prostorih Inštituta za hmeljarstvo
in pivovarstvo Žalec.
Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo inštituta en dan pred javnim odpiranjem do
14. ure.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 10. 2. 1998.
Projektno dokumentacijo dobite v tajništvu Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo v
Žalcu, Cesta Žalskega tabora 2, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije posreduje Marko
Zmrzlak vsak delovni dan od 9. do 12. ure,
tel. 063/715-214.
Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Žalec
Št. 0042/32-308/62-97
Ob-308
Na podlagi tretjega 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 notranje zadeve RS, kont.
oseba Zdenka Vipavec, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-5656.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniškega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: predvideni začetek 1. 4. 1998 in zaključek
31. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini do 10%.
Merila: cena, rok dobave, razširjenost
prodajne mreže, finančno stanje izvajalca,
kvaliteta, zaloga ponujenih artiklov, reference, čas rešitve reklamacije, celovitost ponudbe.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za notranje
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zadeve RS, prevzemnik vložišče, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, tel. 061/172-5111.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj
ponovni javni razpis za dobavo pisarniškega
materiala, št. 308/62-97”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 1998
ob11. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Naročnik Ministrstvo za notranje zadeve
RS, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevec, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 4. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, kont. oseba Zdenka Vipavec, Cankarjeva 4, Ljubljana, tel. 061/172-5656.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
za ogled in dvig: od dneva objave v Uradnem listu RS do 16. 2. 1998, od 10. do
12. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT.
Način plačila: virmansko na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308-62-97.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 14. 6. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 4. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Ob-310A
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup vezivnega
materiala za utrditev stropa na odkopih.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milan Sirše, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerkovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-310B
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Aleš
Berger, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup toporišč za
orodje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 2. 1998
ob 13. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbov-
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lje, kont. oseba Aleš Berger, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Aleš
Berger, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-310C
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup telefonske
centrale.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 13. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.

dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerkovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 3. 1998.

Ob-310Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-310D
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup izdelkov iz
gume in plastike:
– klinasti jermen; obseg ali količina:
2,250.000 SIT;
– material za popravilo transportnih trakov: obseg ali količina: 7,000.000 SIT,
– tesnilna vrvica in drugi tesnilni material: obseg ali količina: 2,850.000 SIT,
– alkaten, avtoplašči in ostali izdelki iz
gume in plastike: obseg ali količina:
25,750.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
37,850.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Zora Kalan, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stane Kos, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup kemičnih
sredstev za čistilno napravo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,300.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Stane Kos, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stane Kos, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-310F
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Teodor Žuža, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup barve, lakov,
lepil, razredčil in drugo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
4,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Teodor Žuža, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerkovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-310G
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup polnilnega
materiala za zapolnitev na odkopih.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milan Sirše, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerkovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-310H
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup električnih
detonatorjev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
14,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-310I
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
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Navedba vsebine: nakup pisarniškega
materiala z oznako podjetja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerkovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-310K
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup kompaktne
postaje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Št. 0048-308/9-98
Ob-317
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 notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-48-25, faks 061/172-48-94.
2. Predmet javnega naročila:
– blago,
– gradbena dela,
– storitve.
Navedba vsebine: za objekt policija
Novo mesto: izvedba strelišča za kratkocevno orožje z naboji največjega kalibra in lasersko strelišče, pet(stezno) mesto za strelno razdaljo 30 m, računalniško podprto.
Dela so: gradbena, zaključna, elektro inštalacije, klima naprave, namenska oprema, pribor in nadomestni deli, usposabljanje in spuščanje v pogon, projektiranje, vodenje in nadzor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
43,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: končni rok s tehničnim pregledom je 20. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: sposobnost in usposobljenost, rok izvedbe, kvaliteta do sedaj opravljenih del,
garancijski roki, servisiranje, cena, drugo
kar ponudi ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Uprava za notranje zadeve Novo mesto, prevzemnik Tone Gole,
Jerebova ulica 1, 8000 Novo mesto,
tel.068/321-080, faks 068/322-698..
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998,
na naslovu: Uprava za notranje zadeve Novo mesto, odpiranje vodi Miha Perčič, Jerebova 1, Novo mesto, tel. 068/321-080,
faks 068/322-698.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za notranje zadeve
Novo mesto, kont. oseba Tone Gole, Jerebova 1, Novo mesto, tel.068/321-080,
faks 068/322-698.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 2. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: po položnici na račun
Ministrstva za notranje zadeve, št. žiro računa: 50100-637-55284, sklicna številka
00 17445.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Ministrstvo za notranje
zadeve, kont. oseba Borut Jug, Štefanova
2, Ljubljana, tel.061/172-48-25, faks
061/172-48-94.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 4. 1998.
Št. 0048-308/11-98
Ob-318
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 notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-48-25, faks 061/172-48-94.
2. Predmet javnega naročila:
– blago,
– storitve.
Navedba vsebine: izdelava, dobava in
montaža kovinske opreme za objekt policija Novo mesto, Ljubljanska cesta.

Oprema je: garderobne omare (standardne in po meri), varnostne omare, arhivske omare, regali, oprema za boks, za montažo zvez, sušilnice za obleko in obutev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 5. 1998 in zaključek 5. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: sposobnost in usposobljenost, rok izvedbe, kvaliteta izdelka, kvaliteta do sedaj
opravljenih del, garancijski roki, cena, drugo kar ponudi ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Uprav za notranje zadeve Novo mesto, prevzemnik Tone Gole, Jerebova ulica 1, 8000 Novo mesto,
tel.068/321-080, faks 068/322-698..
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998,
ob 9. uri, na naslovu: Uprava za notranje
zadeve Novo mesto, odpiranje vodi Miha
Perčič, Jerebova 1, Novo mesto, tel.
068/321-171, faks 068/322-698.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za notranje zadeve
Novo mesto, kont. oseba Tone Gole, Jerebova 1, Novo mesto, tel.068/321-171,
faks 068/322-698.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 2. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: po položnici na račun številka: 50105-601-257934 Studio Locus,
Ljubljana.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Ministrstvo za notranje
zadeve, kont. oseba Borut Jug, Štefanova
2, Ljubljana, tel.061/172-48-25, faks
061/172-48-94.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 4. 1998.
Št. 0048-308/8-98
Ob-319
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 notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-48-25, faks 061/172-48-94.
2. Predmet javnega naročila:
– blago,
– storitve.
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Navedba vsebine: izdelava, dobava in
montaža opreme po meri (pulti, obloge,
police, stene v sanitarijah in nabava, dobava in postavitev oziroma montaža serijske opreme za pisarne in samske sobe vse za objekt policije Novo mesto,
Ljubljanska cesta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
94,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 5. 1998 in zaključek 15. 6.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: sposobnost in usposobljenost, rok izvedbe, kvaliteta izdelka in kvaliteta do sedaj
opravljenih del, garancijski roki, cena, drugo kar ponudi ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 27. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Uprava za notranje zadeve Novo mesto, prevzemnik Tone Gole,
Jerebova ulica 1, 8000 Novo mesto,
tel.068/321-171, faks 068/322-698..
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 3. 1998,
ob 11. uri, na naslovu: Uprava za notranje
zadeve Novo mesto, odpiranje vodi Miha
Perčič, Jerebova 1, Novo mesto, tel.
068/321-171, faks 068/322-698.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za notranje zadeve
Novo mesto, kont. oseba Tone Gole, Jerebova 1, Novo mesto, tel.068/321-171,
faks 068/322-698.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 17. 2. 1998 za 25.000 SIT.
Način plačila: po položnici na račun številka: 50105-601-257934 Studio Locus,
Ljubljana.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Ministrstvo za notranje
zadeve, kont. oseba Borut Jug, Štefanova
2, Ljubljana, tel.061/172-48-25, faks
061/172-48-94.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 4. 1998.
Št. 0048-308/6-98
Ob-320
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 notranje zadeve, kont.
oseba Borut Jug, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-48-25, faks 061/172-48-94.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izvedba zunanje ureditve za objekt policija Novo mesto,
Ljubljanska cesta.
Dela so: zemeljska dela, kanalizacija, polaganje robnikov, poglobitev elektrokabelske kanalizacije, asfaltiranje, izvedba ograje
vse na površini 6000 m2 in izdelava projekta izvedenih del.
3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 14. 4. 1998 in zaključek 1. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: sposobnost in usposobljenost, rok izvedbe, kvaliteta do sedaj opravljenih del,
garancijski roki, cena, drugo kar ponudi ponudnik.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Uprava za notranje zadeve Novo mesto, prevzemnik Tone Gole,
Jerebova ulica 1, 8000 Novo mesto,
tel.068/321-171, faks 068/322-698..
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1998,
ob 9. uri, na naslovu: Uprava za notranje
zadeve Novo mesto, odpiranje vodi Miha
Perčič, Jerebova 1, Novo mesto, tel.
068/321-171, faks 068/322-698.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za notranje zadeve
Novo mesto, kont. oseba Tone Gole, Jerebova 1, Novo mesto, tel.068/321-171,
faks 068/322-698.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 11. 2. 1998 za 20.000 SIT.
Način plačila: po položnici na račun številka: 50105-601-257934 Studio Locus,
Ljubljana.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Ministrstvo za notranje
zadeve, kont. oseba Borut Jug, Štefanova
2, Ljubljana, tel.061/172-48-25, faks
061/172-48-94.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 23. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 3. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
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Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti

Ob-309
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
popravek javnega razpisa
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup ležajev in tesnil:
– ležaji; obseg in količina: 25,000.000
SIT;
– oljna tesnila; obseg in količina:
1,600.000 SIT;
– O-tesnila;
obseg
ali
količina:
1,200.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
27,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 4. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RHT,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-310E
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup drobno-kovinskega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 4. 2. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Milo Ham, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
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Ob-310J
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup orodja:
– metle, ščetke in drugo orodje: obseg ali količina: 900.000 SIT,
– pile, svedri in noži: obseg ali količina: 5,400.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,300.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 2. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 7/97
Ob-210
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate, Hrastovec 22, Lenart v Slovenskih goricah, kont. oseba Milan Markuš,
tel.
062/724-229
int.
33,
faks
062/724-420.
2. Predmet javnega naročila: prehrambeno blago.
Navedba vsebine: nakup prehrambenih artiklov po 6 skupinah:
1. kruh
in
pekovsko
pecivo:
10,000.000 SIT,
2. mlevski izdelki in testenine:
5,000.000 SIT,
3. sadje in zelenjava – sveža:
19.000.000 SIT,
4. mleko, mlečni izdelki in zamrznjena zelenjava: 17,000.000 SIT,
5. meso in mesni izdelki: 45,000.000
SIT,
6. splošno prehrambeno blago:
41,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
137,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 3.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbor najugodnejšega
ponudnika in omejitve, ki bodo upoštevane
pri ocenjevanju ponudb: cena in kvaliteta
ter druga merila iz razpisne dokumentacije.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Zavod za duševno in
živčno bolne Hrastovec – Trate, Hrastovec
22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
prevzemnik Milan Markuš.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne
odpiraj” in s 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 16. februarja 1998 ob 8. uri, na naslovu: Zavod za
duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate,
Hrastovec 22, v prostorih sejne sobe zavoda.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. februarja 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za duševno in živčno
bolne Hrastovec – Trate, Hrastovec 22,
2230 Lenart, Milan Markuš, tel.
062/724-229 int. 33, faks 062/724-420.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. februarja 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun
zavoda št. 51850-603-31684.
Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do 1. marca 1998.
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Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 28. februar 1998.
Zavod za duševno in živčno bolne
Hrastovec – Trate

Ob-224
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 546
Ob-211
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, kont.
oseba Zora Grilec, Kidričeva 21, Velenje,
tel. 063/40-18-14, faks 063/856-888,
soba št. 35.
2. Predmet javnega naročila: prehrambeno blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 3.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše
ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 23. 2. 1998 do 12. ure, na
naslov: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva 21, 3320 Velenje, tel. 063/40-18-21,
faks 063/856-888, prevzemnik tajnica Duška Kolšek, soba št. 37.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo: prehrambeno blago.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 1998
ob 8. uri, v prostorih OŠ Mihe Pintarja Toleda
Velenje,
Kidričeva
21,
tel.
063/40-18-21,
faks
063/856-888,
odpiranje vodi Zora Grilec, pravnica.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 28. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: OŠ Mihe Pintarja Toleda
Velenje, kont. oseba Zora Grilec, Kidričeva
21,
tel.
063/40-18-14,
faks
063/856-888, soba št. 35.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 2. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: gotovina.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu (samo pismeno): OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, kont. oseba Zora Grilec, Kidričeva 21, Velenje.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 7. 3. 1998.
OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica, kont. oseba mag.
farm. Alenka Ovnič-Hanuš, Gosposvetska
1, Slovenj Gradec, tel. 0602/503-476,
faks 0602/503-476.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila skupine D.
3. Orientacijska vrednost naročila:
360,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1.
4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 2. 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 označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 2. 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 obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica, kont.
oseba mag. farm. Alenka Ovnič-Hanuš,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-476, faks 0602/503-476.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 2. 1998 za 5.000 SIT po predhodni
najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na račun številka: 51840-603-34212.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko, samo pismeno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 23. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 3. 1998.
Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, p.o.

Št.

5 / 23. 1. 1998 / Stran 455

Ob-228
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. Naročnik: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o.,
Maribor, Vetrinjska ulica 2.
2. Predmet javnega razpisa je izbira ponudnika s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izkop in zasip jarkov za električne kable, za ozemljitev, izkop in zasip jam za vse vrste drogov na nizko
napetostnem omrežju in daljnovodih ter
ostala drobna dela skladno s specifikacijo, ki jo lahko ponudnik dobi pri naročniku.
3. Predvideni rok začetka del je marec
1998.
4. Predvidena
vrednost
del:
20,000.000 SIT.
5. Prijava ponudnika mora biti sestavljena v slovenskem jeziku.
6. Prijava ponudniku mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
6.1. overjeno registracijo podjetja, dokument ne sme biti starejši od treh mesecev na dan odpiranja prijav;
6.2. BON 1 in 2 za podjetja; pri samostojnih podjetnikih pa davčno napoved za
preteklo leto;
6.3. dokaz, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, v stečajnem postopku
ali likvidacijskem postopku;
6.4. potrdilo ustrezne finančne institucije o celotnem prometu poslovanja podjetja
zadnjih dveh let;
6.5. podatke o usposobljenosti delavcev
(zdravstveni pregledi, izpit iz varstva pri delu);
6.6. referenčno listo.
7. Merilo za podelitev sposobnosti:
7.1. celovitost prijave ponudnika,
7.2. zagotavljanje sposobnosti ponudnika za izvršitev vseh del,
7.3. garancije,
7.4. referenčna lista,
7.5. dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi.
8. Prijava, ki ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa in za katero se bo v
katerikoli fazi izbire ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke, bo izločena.
9. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako “Ne odpiraj!”.
10. Prijava mora prispeti priporočeno po
pošti na naveden naslov najkasneje v roku
10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
11. Odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po poteku roka za oddajo ponudb
ob 10. uri v sejni sobi Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2/II. nadstropje.
12. Nepravočasno prispele in nepravilno opremljene oziroma oddane prijave se
ne bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku neodprte.
13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 20 dneh od dneva odpiranja ponudb.
14. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na tel.
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062/22-00-142 vsak delovnik med 7. in
8. uro pri Matjažu Lepeniku.
Elektro Maribor, p.o.
Št. 2-5/746/1-1998
Ob-230
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za
investicijsko izgradnjo in investicijsko
vzdrževanje (montažna dela, el.
meritve, izvršilno tehnična
dokumentacija) na
telekomunikacijskem omrežju na
območju Poslovne enote Celje
1. Naročnik: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet javnega naročila: montažna
dela, el. meritve, izvršilno teh. dokumentacija.
Navedba vsebine: investicijska izgradnja
in investicijsko vzdrževanje (montažna dela,
el. meritve, izvršilno teh. dokumentacija) na
telekomunikacijskem omrežju na območju
poslovne enote Celje za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
110,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 12
mesecev, začetek: januar 1998, zaključek
december 1998.
5. Merila za ugotavljanje in priznanje sposobnosti z navedbo dokazov: navedena v
razpisni dokumentaciji.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: druga merila iz razpisne dokumentacije.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri Danijeli Ilič, Lava 1, Celje, soba št. 209 (tel. 063/421-301, faks
063/421-309). Razpisna dokumentacija je
na razpolago do 30. 1. 1998 do 12. ure.
8. Dodatne informacije se dobijo na naslovu Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, Celje. Kontaktna oseba je Peter Marš, inž. el. (vsak delovni dan
od 8. do 9. ure), tel. 063/421-310, faks
063/421-309, soba št. 207.
9. Rok predložitve ponudb: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do 12. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota Celje, Lava 1, 3102 Celje, soba št. 209.
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo je
potrebno poslati v zapečateni ovojnici z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter navedbo predmeta naročila “Investicijska izgradnja in investicijsko vzdrževanje
(montažna dela, el. meritve, izvršilno teh.
dokumentacija) na telekomunikacijskem
omrežju na območju poslovne enote Celje
za leto 1998”, na hrbtni strani ovojnice pa
ponudniki napišejo svoj polni naslov.
10. Opcija ponudbe: ponudba mora veljati do konca aprila 1998.
11. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo v
torek, 24. 2. 1998 ob 9. uri v sejni sobi št.
221, Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, Celje. Odpiranje vodi
Jožica Guzej, dipl. ek. Predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja
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izročijo komisiji pooblastila za sodelovanje.
12. Prijavljeni ponudniki bodo o priznanju sposobnosti obveščeni v 45 dneh po
izteku roka za prijavo na javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti.
Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje
Ob-231
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Cvetka Balkovec, dipl. inž. farm.,
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-625, faks 068/323-026.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
330,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanje dobav: v 12 mesecih, začetek
1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslov davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjavo ponudnika, da zagotavlja dobavo več kot 10% letne količine blaga skupine, za katero se je prijavil na razpis.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
9. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Novo
mesto, tajništvo, prevzemnik Fifolt Breda,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica

Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 2. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni
najavi
po
faksu
št.
068/323-097.
Način plačila: negotovinsko na račun številka: 52100-603-30372.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Balkovec Cvetka, dipl.inž. farm., Šmihelska cesta 1, Novo mesto, faks
068/323-026, samo pisno do 14. 2. 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Ob-240
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Marija Puhek Španger, dipl. inž., žt.
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-182, faks 068/323-097.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) mleko, mlečni izdelki, zamrznjena
zelenjava in izdelki – 23,000.000 SIT,
b) meso in mesni izdelki –
45,000.000 SIT,
c) kruh in pekovsko pecivo –
9,000.000 SIT,
d) sadje in zelenjava – 10,000.000
SIT,
e) splošno prehrambeno blago –
18,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
105,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanje dobav: v 12 mesecih, začetek
1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
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poravnane svoje obveznosti iz naslov davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjavo ponudnika, da zagotavlja dobavo več kot 10% letne količine blaga skupine, za katero se je prijavil na razpis.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
9. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Novo
mesto, tajništvo, prevzemnik Fifolt Breda,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 2. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni
najavi
po
faksu
št.
068/323-097.
Način plačila: negotovinsko na račun številka: 52100-603-30372.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Puhek Španger Marija, dipl.inž. žt.,
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, faks
068/323-097, samo pisno do 14. 2. 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Ob-241
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Paternost Alojz, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, tel. 068/39-16-132, faks
068/323-097.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pralna in čistilna
sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanje dobav: v 12 mesecih, začetek
1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslov davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjavo ponudnika, da zagotavlja dobavo več kot 10% letne količine blaga skupine, za katero se je prijavil na razpis.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
9. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Novo
mesto, tajništvo, prevzemnik Fifolt Breda,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 2. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni
najavi
po
faksu
št.
068/323-097.
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Način plačila: negotovinsko na račun številka: 52100-603-30372.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Paternost Alojz, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, faks 068/323-097, samo pisno do 10. 2. 1998.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.
Ob-246A
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Paternost Alojz, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, tel. 068/39-16-132, faks
068/323-097.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pisarniški material
in papirna konfekcija.
3. Orientacijska
vrednost
naročila
27,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjavo ponudnika, da zagotavlja dobavo več kot 10% letne količine blaga skupine, za katero se je prijavil na razpis.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
9. ure, na naslov Splošna bolnišnica Novo
mesto, tajništvo, prevzemnica Fifolt Breda,
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097 tajništvo bolnišnice.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
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številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 2. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni
najavi
po
faksu,
št.
068/323-097.
Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 52100-603-30372.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu samo pisno do 10. 2. 1998: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kont. oseba Peternost Alojz, Šmihelska cesta 1, Novo mesto,
faks 068/323-097.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Ob-246B
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Dular Vincenc, dipl. inž. el., Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-142, faks 068/323-097.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični material za
popravila in vzdrževanje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
2. 3. 1998 in zaključek 28. 2. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
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– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjavo ponudnika, da zagotavlja dobavo več kot 10% letne količine blaga skupine, za katero se je prijavil na razpis.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 2. 1998 do
9. ure, na naslov Splošna bolnišnica Novo
mesto, tajništvo, prevzemnica Fifolt Breda,
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097 tajništvo bolnišnice.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 2. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni
najavi
po
faksu,
št.
068/323-097.
Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 52100-603-30372.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu samo pisno do 6. 2. 1998: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont. oseba Dular Vincenc, dipl. inž. el., Šmihelska cesta 1, Novo mesto, faks 068/323-097.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 1. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Ob-246C
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Paternost Alojz, Šmihelska cesta 1,
Novo mesto, tel. 068/39-16-132, faks
068/323-097.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– tekstilni izdelki,
– delovna zaščitna oblačila,
– zaščitna obutev.
3. Orientacijska
vrednost
naročila
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjavo ponudnika, da zagotavlja dobavo več kot 10% letne količine blaga skupine, za katero se je prijavil na razpis.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
9. ure, na naslov Splošna bolnišnica Novo
mesto, tajništvo, prevzemnica Fifolt Breda,
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097 tajništvo bolnišnice.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 2. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni
najavi
po
faksu,
št.
068/323-097.
Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 52100-603-30372.
10. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko samo pisno do 10. 2.
1998: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kont. oseba Paternost Alojz, Šmihelska cesta 1, Novo mesto, faks 068/323-097.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Ob-246Č
Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, kont.
oseba Cvetka Balkovec, dipl. inž. farm.,
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/39-16-625, faks 068/323-026.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) obvezilni material – 50,000.000
SIT,
b) sanitetno potrošni material –
130,000.000 SIT,
c) rentgenski filmi in kemikalije za
RTG – 10,000.000 SIT,
d) razkužila, kemikalije in ostali laboratorijski material – 130,000.000 SIT,
e) dializni material – 150,000.000
SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila
470,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
1. 4. 1998 in zaključek 31. 3. 1999.
5. Pogoji za priznanje sposobnosti in dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik:
– veljavna registracija za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki
kaže na ponudnikovo nestrokovnost,
– potrdilo Agencije za plačilni promet oziroma davčnega organa, da ima ponudnik
poravnane svoje obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– potrjena garancija za resnost ponudbe,
– potrjena izjava banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjavo ponudnika, da zagotavlja dobavo več kot 10% letne količine blaga skupine, za katero se je prijavil na razpis.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 23. 2. 1998 do
9. ure, na naslov Splošna bolnišnica Novo

mesto, tajništvo, prevzemnica Fifolt Breda,
Šmihelska cesta 1, Novo mesto, tel.
068/323-025, faks 068/323-097 tajništvo bolnišnice.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Novo mesto, odpiranje vodi Šuštarič Niko,
dipl. jur., Šmihelska 1, Novo mesto, sejna
soba v upravni stavbi bolnišnice.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 3. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kont. oseba Fifolt Breda, Šmihelska
1, Novo mesto, tel. 068/323-025, faks
068/323-097, tajništvo bolnišnice.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 2. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni
najavi
po
faksu,
št.
068/323-097.
Način plačila: negotovinsko, na račun
št. 52100-603-30372.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko samo pisno do 14. 2.
1998: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kont. oseba Balkovec Cvetka, dipl. inž.
farm., Šmihelska cesta 1, Novo mesto, faks
068/323-026.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
Splošna bolnišnica
Novo mesto
Ob-277
Na podlagi 50. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za priznanje predhodne sposobnosti za
izbiro izvajalca strokovnega
svetovalnega inženiringa in nadzorstva
nad gradnjo
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Stanovnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo n.
2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269 in
faks 318-350.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovni svetovalni
inženiring in nadzor nad gradnjo.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: orientacijska
vrednost naročila bo določena v proračunu
za leto 1998.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila bodo navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
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kasneje do 26. 2. 1998 do 13. ure, na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Dani Klarič, Adamič Lundrovo n. 2,
1000 Ljubljana, soba št. 255/II, tel.
13-33-269, faks 318-350.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
nadzor svetovanje MU MOL”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 2. 1998
ob 13.15, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, pred sobo št. 143 v I. nadstropju. Odpiranje bo vodila Marjana Grobelnik.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v 7 dneh po podpisu sklepa.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kont. oseba Dani Klarič,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 26. 1. 1998 do 30. 1. 1998 s fotokopijo potrdila o plačilu 10.000 SIT.
Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne
občine
Ljubljana,
št.
50100-845-50358, s pripisom: “Razpisna
dokumentacija – nadzor – svetovanje MU
MOL”.
9. Opcija ponudbe je 90 dni.
10. Predvideni datum objave dodelitve
naročila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana
Ob-276
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovljen javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnšinica Celje, kont. oseba
Matjaž Štinek, dipl. ek., Oblakova 5, Celje,
tel. 063/441-133, faks 063/482-050.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: material za popravila in vzdrževanje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 3.
1998, zaključek 28. 2. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 13. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Celje, prevzemnica Milena Vulovič – tajništvo
pomočnika direktorja za finance, Greogrčičeva 3, Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
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Javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5, Celje, v prostorih sejne
sobe kirurgije. Odpiranje vodi Damjana
Medved
Arbeiter,
dipl.
jur.,
tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 27. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje,
Gregorčičeva 3, tajništvo pomočnika direktorja za finance, Milena Vulovič, tel.
063/441-133, faks 063/481-219.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 6. 2. 1998 za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko na račun številka: 50700-603-31871.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se
dobijo na naslovu: Matjaž Štinek, dipl. ek.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/482-050.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 3. 1998.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-303
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Cerknica, kont. oseba
Dragolič Metka, Cesta 4. maja 17, Cerknica, tel. 791-003 int. 221, faks 792-000.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,600.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek
14. 4. 1998 in zaključek 14. 4. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 3. 1998 do
12. ure, na naslov: Zdravstveni dom Cerknica, prevzemnik uprava, Cesta 4. maja 17,
1380 Cerknica, tel. 792-000, faks
792-000.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Zdravstveni dom

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Cerknica, odpiranje vodi Dragolič Metka,
pravnica, Cesta 4. maja 17, Cerknica, tel.
792-000, faks 792-000, sejna soba ZD
Cerknica.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Cerknica,
kont. oseba Dragolič Metka, Cesta 4. maja
17, Cerknica, tel. 792-000, faks 792-000.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 2. 1998 za 5.000 SIT, po predhodni najavi.
Način plačila: negotovinsko na račun številka: 50160-603-59171.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko, samo pismeno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave sklepa o priznanju sposobnosti: 3. 4. 1998.
Zdravstveni dom Cerknica, p.o.

Sklepi po 42. členu
Št. 072/053/97
Ob-258
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet janega razpisa “izdelava
projektne dokumentacije PGD in PZI za
izgradnjo prizidka, razširitev telovadnice in adaptacija obstoječih prostorov Prve osnovne šole Slovenj Gradec”.
3. Objava javnega razpisa: Ur. l. RS, št.
75/97 z dne 5. XII. 1997.
4. Odpiranje ponudb je bilo 16. 12.
1997 ob 9. uri na sedežu Mestne občine
Slovenj Gradec.
5. Število prispelih ponudb: 10.
6. Izbrani ponudnik: Projekta inženiring
d.o.o., Ptuj.
7. Vrednost
dodeljenega
naročila:
6,433.921 SIT.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-259
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: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
kont. oseba Anton Klemenčič, Obrežna
170, Maribor, tel. 062/30-05-460, faks
062/30-05-685.
2. Predmet javnega naročila: rekonstrukcija stabilne gasilne naprave za samodej-

no gašenje generatorja 2 s CO in trans2
formatorja 2 z razpršeno vodo na
HE Formin. Moč generatorja 74 MVA – 10 kV,
moč transformatorja 75 MVA 110/10 kV.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 16. 2. 1998, zaključek del 27. 2. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane reference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena vrednost, plačilni pogoji, garancijski pogoji in reference
del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo dne
8. 1. 1998 ob 11. uri v sobi 215 v drugem
nadstropju poslovne stavbe CV Dravskih
elektrarn Maribor, Obrežna 170, Maribor.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena 4,872.000 SIT, najvišja cena
6,425.226,90 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 78/97 z dne 12. XII. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 1. 1998.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
Ob-260
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: 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.
Navedba vsebine: avtobusni prevozi
delavcev Termoelektrarne Šoštanj na
delo in iz dela v letu 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 2. 2.
1998 in zaključek 2. 2. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Izbrani ponudnik je ponudil najugodnejše pogoje za razpisane prevoze delavcev
TEŠ-a.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 12.
1997 ob 12. uri na naslovu: Termoelektrarna
Šoštanj, d.o.o., odpiranje vodi Viktor Robnik,
dipl. ek., Ulica Ivo Lole Ribarja 18, Šoštanj.
Število prispelih ponudb 4, 2 ustrezni,
najnižja cena 12,592.225 SIT, najvišja cena 24,264.599 SIT, sejna soba.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
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Datum in številka objave javnega razpisa: 28. XI. 1997, Ob-5165.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 23. 1. 1998.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Ob-261
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Vesna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje pisarniških
in ostalih delovnih prostorov v RTH
d.o.o., Trbovlje – lokacija Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12. mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel upoštevajoč
primerjavo prispelih ponudb in meril za izbor, ki jih je navedel v javnem razpisu in v
razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 ob 10. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
7,439.166 SIT, najvišja cena 8,569.285 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 78 z dne 12. XII. 1997,
Ob-5349.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 23. 1. 1998.
Ob-262
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Vesna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje pisarniških
in ostalih delovnih prostorov v RTH
d.o.o., Trbovlje – lokacija Hrastnik.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12. mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel upoštevajoč

primerjavo prispelih ponudb in meril za izbor, ki jih je navedel v javnem razpisu in v
razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 1.
1998 ob 12.15 na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb 4, najnižja cena
6,019.376 SIT, najvišja cena 8,397.270
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca brez omejitev: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 78 z dne 12. XII. 1997,
Ob-5348.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 23. 1. 1998.
RTH, Trbovlje, d.o.o.
Št. 133/98
Ob-263
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: JP Komunala
Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11a, kont.
oseba Vladimir Draksler, tel. 0601/27-115,
faks 0601/27-592.
2. Predmet javnega naročila: najem kuhinje in jedilnice z opremo za pripravo
in razdeljevanje malic.
3. Utemeljitev izbire: merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
4. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: je bilo 22. decembra 1997 ob
8. uri na sedežu podjetja.
5. Število prispelih ponudb: 4.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997.
JP Komunala Trbovlje, d.o.o.
Št. 347-19/97-232
Ob-264
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 Ilirska Bistrica, kont. osebi Nevenka Tomšič, Stanko Škrab, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, tel. 067/41-361,
faks 067/41-284, soba št. 6.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova poljskih poti na območju Brkinov v Občini Ilirska
Bistrica.
3. Orientacijska vrednost naročila:
21,639.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:
9 mesecev, začetek 19. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
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– najnižja ponudbena cena,
– fiksnost cen.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 12.
1997 ob 10. uri na naslovu: Občina Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
Število prispelih ponudb: 10, najnižja cena 9,437.387,88 SIT, najvišja cena
19,895.744 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 21. XI. 1997, Št. 232, Ob-5071.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 16. 1. 1998.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 9/98
Ob-265
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, kont. oseba
Andrej Logar, tel. 061/215-834.
2. Predmet javnega naročila: blago
Navedba vsebine: nakup računalniške
opreme za potrebe naročnika.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: do 31. januarja 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Javno odpiranje ponudb je bilo v torek, 23. decembra 1997, ob 10. uri v sejni
sobi Republiškega zavoda za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana.
7. Število prispelih ponudb: 11.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
9. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 71 z dne 21. XI. 1997.
Republiški zavod za zaposlovanje
Ob-266
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 Brežice, kont. oseba Anica Hribar, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/61-850, soba
št. 39.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje prevozov učencev v OŠ v Občini Brežice v letu
1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
55,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: strokovna usposobljenost ponud-

Stran

462 / Št. 5 / 23. 1. 1998

nika, reference, ponudbena cena, fiksnost
cen, druge ugodnosti in zagotvila.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 12.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 6,250.000 SIT, najvišja cena:
7,500.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 71, dne 21. XI. 1997,
Ob-5094.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 1. 1998.
Občina Brežice
Št. 025-3/97-3
Ob-267
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: GURS – Območna geodetska uprava
Celje, kont. oseba Damjan Kvas, Ul. XIV.
divizije 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: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, fiksnost cen, celovitost ponudbe, reference, dodatne ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 1.
1998 ob 10. uri, na naslovu: Ul. XIV. divizije 12, Celje.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 123.191 SIT, najvišja cena: 161.348
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 81 z dne 19. XII.
1997, Ob-5451.
Geodetska uprava RS
Območna geodetska uprava Celje
Ob-268
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Koper, kont. oseba Tatjana Lečič, Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290, faks 066/22-393.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: obnova komunalnih
naprav Bazoviške in Mirenske ulice v
Kopru – gradbena in montaža dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:
42,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 3 mesecih ali v 90 dneh,
začetek 20. 12. 1997 in zaključek 20. 3.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– višina ponudbe,
– rok izvedbe,
– kompletnost ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 11.
1997 ob 12.30, na naslovu: Rižanski vodovod Koper.
Naročnik: Mestna občina Koper, Verdijeva 6, Koper.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 55,717.419 SIT, najvišja cena:
59,834.406 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997;
Ob-4796.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 17. 1. 1998.
Rižanski vodovod Koper, p.o.
Št. 01-18/1-98
Ob-269
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana, kont.
oseba Alijana Lepšina, tel. 061/18-92-440,
faks 061/18-92-698.
2. Predmet javnega naročila: opravljanje poštno kurirskih storitev.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,100.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu
je bila priznana sposobnost: Podjetje za inženiring, vzdrževanje in storitve Iskra Invest,
d.d., Stegne 25a, Ljubljana.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: kriteriji
iz razpisne dokumentacije (cena, kreditiranje poštnine, odzivni čas).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
16. 12. 1997 ob 9. uri na Ekonomski fakulteti, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17.
7. Število prispelih ponudb: dve.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
9. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 67, z dne 30. X. 1997.
Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta
Št. 1/98
Ob-270
Na podlagi 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in sklepa

sveta KS Radenci o imenovanju komisije za
izbiro izvajalca za dokončanje del in opreme mrliške vežice v Radencih je navedena
komisija na svoji 2. seji dne 8. 1. 1998
sprejela
sklep
Za izvajalca del na dokončanju in opremljanju mrliške veže na novem pokopališču v
Radencih se izbere ponudnik Lesnina MG
Oprema, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
Krajevna skupnost Radenci
Ob-271
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:
Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba Jože Matko, Jamova 39, Ljubljana, tel. 177-39-00
(centrala), faks 061/123-54-00.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
3. Orientacijska vrednost naročila:
3,250.000 SIT na mesec.
4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 2.
1998 za dobo treh let.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
preglednost in celovitost ponudbe, cena,
stalnost cene, reference, opcija ponudbe,
druge posebne ugodnosti.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 11.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 2,995.760 SIT, najvišja cena:
3,003.900 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 65 z dne 24. X. 1997;
Ob-4523.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 23. 1. 1998.
Institut “Jožef Stefan”
Št. 47/98
Ob-297
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
kont.
oseba
Markun
Franc,
tel.
064/373-142, faks 064/373-107.
2. Predmet javnega naročila: obnova
Župančičeva ulice v Kranju – gradbena
dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: dva
meseca po sklenitvi pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: odločujoče merilo za izbiro izbrane ponudbe je bila
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najnižja cena, upoštevana pa so bila tudi ostala merila po razpisu: reference, garancijski
rok, pravočasno izpolnjene obveznosti za naročnika po dosedaj sklenjenih pogodbah in
izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
28. 8. 1997 ob 12. uri, na naslovu: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
Prispele ponudbe: 3, najnižja cena:
33,473.128
SIT,
najvišja
cena:
35,305.536 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 48-49, z dne 5. VIII.
1997, Ob-3408.
Mestna občina Kranj

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok dobave: marec 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kakovost, cena, garancija ter kvaliteten in hiter servis in druge ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 12.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 11,545.874 SIT, najvišja cena:
13,616.220 SIT.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 73, z dne 28. XI.
1997, Ob-5189.
Kmetijski inštitut Slovenije

Št. 15/98
Ob-298
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Št. 134/98
Ob-296
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika na
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šentilj, Šentilj 69, Šentilj.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
strokovnih podlag, urbanistične zasnove in prostorskih ureditvenih pogojev za
naselje Sladki Vrh.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: november 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe Zavoda za urbanizem Maribor iz Maribora: ponudnik je najugodnejši glede referenc
za izvajanje razpisanih del ter sprejemljive
cene, plačilnih pogojev, kvalitete in celovitosti ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo na
Občini Šentilj dne 29. 12. 1997 ob 12. uri.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja ponudba: 6,693.750 SIT, najvišja ponudba:
7,455.000 SIT.
Izbrana ponudba: 6,720.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Številka in datum objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 78 z dne 12. XII.
1997, Ob-5332.
Občina Šentilj

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Velike Lašče, Velike Lašče 15,
Velike Lašče, kont. oseba Jerica Tomšič
Lušin, tel./faks 061/789-238.
2. Predmet javnega naročila: izbira izvajalca za menjavo ostrešja na cerkvi
sv. Marije na Veliki Slevici pri Velikih
Laščah.
3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: junij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Andrej Šušteršič s.p., Tržaška 68, Logatec.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
29. decembra 1997 ob 9. uri v prostorih
Občine Velike Lašče.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 8,419.393 SIT, najvišja cena:
9,419.067 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5298.
Občina Velike Lašče

Št. 08-14-1/98
Ob-305
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: Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana,
Hacquetova 17, tel. 137-53-75 (centrala),
faks 137-54-13.
2. Predmet javnega naročila: atomsko
absorbcijski spektrometer z grafitno kiveto
in Zeemanovo korekcijo ozadja z dodatno
opremo.

Ob-312A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava izdelkov
zaščite.
3. Orientacijska vrednost naročila:
34,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 12.
1997 ob 10. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave razpisa: Ur. l.
RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997, Ob-5264 Ž.
Sposobnost je bila podeljena: Pego,
d.o.o., Celje, Gumiks, d.o.o., Kamnik, Omnikom, d.o.o. Trbovlje.
Ob-312B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava izdelkov črne metalurgije:
– cevi raznih profilov
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Stal, d.o.o., Zagorje.
– jeklo, pločevina in nosilci
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Stal, d.o.o., Zagorje.
– verige in izdelki za prenos bremen
Sposobnost dodeljena: Stal, d.o.o., Zagorje, Omnikom, d.o.o., Trbovlje.
– žične vrvi in pribor
Sposobnost dodeljena: Stal, d.o.o., Zagorje, Merkur, d.d., Kranj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
67,600.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 12.
1997 ob 8. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave razpisa: Ur. l.
RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997, Ob-5264 J.
Ob-312C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava goriv, maziv
in filtrov:
– goriva in maziva
Sposobnost dodeljena: Petrol, d.d.,
Ljubljana, Vobič T & Co. d.o.o., Maribor,
Horizont, d.o.o., Maribor.
– filtri
Sposobnost dodeljena: Petrol, d.d.,
Ljubljana, Vobič T & Co. d.o.o., Maribor,
Horizont, d.o.o., Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
22,600.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
23. 12. 1997, ob 8. uri na naslovu: RTH,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave razpisa: Ur. l.
RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997, Ob-52640.
Ob-312Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava gradbenega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
28,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
22. 12. 1997, ob 8. uri na naslovu: RTH,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
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Datum in številka objave razpisa: Ur. l.
RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997, Ob-5264T.
8. Sposobnost je bila podeljena: Merkur, d.d., Kranj, Gradbena dejavnost Hrastnik, d.o.o., Hrastnik, Mercator, d.d., Poslovalnica Hrastnik.
Ob-312D
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava elektromateriala:
– drobni elektro material
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Elektronabava, d.d., Ljubljana.
– stikala
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Elektronabava, d.d., Ljubljana, Elektrotehna SET, d.d., Poslovalnica 24, Trbovlje.
– žice, kabli in pribor
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Elektronabava, d.d., Ljubljana, Fori,
d.o.o., Velenje.
– svetila
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Elektronabava, d.d., Ljubljana.
– varovalni elementi
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Elektronabava, d.d., Ljubljana, Elektrotehna SET, d.d., Poslovalnica 24, Trbovlje.
– upori in polprevodniški material
Sposobnost dodeljena: Elektronabava,
d.d., Ljubljana, Elektrotehna SET, d.d., Poslovalnica 24, Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
49,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
23. 12. 1997, ob 8. uri na naslovu: RTH,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave razpisa: Ur. l.
RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997, Ob-5264Š.
Ob-312E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nabava pisarniškega materiala:
– potrošni pisarniški material
Sposobnost dodeljena: Cankarjeva založba, d.d., Poslovalnica Trbovlje, Piramida, d.o.o., Zagorje.
– potrošni računalniški material
Sposobnost dodeljena: Cankarjeva založba, d.d., Poslovalnica Trbovlje, Piramida, d.o.o., Zagorje, RSH s.p. Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
19. 12. 1997, ob 12. uri na naslovu: RTH,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave razpisa: Ur. l.
RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997, Ob-5264K.
Ob-312F
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava vodovodnega in instalacijskega materiala.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile
upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 22.
12. 1997, ob 8. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave razpisa: Ur. l.
RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997, Ob-5264N.
8. Sposobnost je bila podeljena: Merkur, d.d., Kranj, Mercator, d.d., Poslovalnica Hrastnik.
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Ob-312G
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava veznega in
spojnega materiala:
– vijačni material
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Omnikom, d.o.o., Trbovlje.
– elektrode
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Omnikom, d.o.o., Trbovlje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
24,600.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile
upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
23. 12. 1997, ob 12. uri na naslovu: RTH,
d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave razpisa: 5. XII.
1997, Ob-5264L.
Ob-312H
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava kemikalij,
kemičnih izdelkov in čistil:
– čistila
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, Pego, d.o.o., Celje.
– kemikalije za laboratorij
Sposobnost dodeljena: Sanolabor, d.d.,
Ljubljana, KEFO, d.d., Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 9. 1.
1998, ob 12. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 10.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave razpisa: Ur. l.
RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997, Ob-5264V.
Ob-312I
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava orodja:
– ročno orodje
Sposobnost dodeljena: Merkur, d.d.,
Kranj, ASO, d.o.o., Celje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
31,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 6. 1.
1998, ob 8. uri na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave razpisa: Ur. l.
RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997, Ob-5264E.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-325
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 vlade za informatiko, kont. osebi
Ivan Bohnec in Matija Mrzel, Langusova 4,
Ljubljana, tel. 061/178-86-91, 178-86-92,
faks 178-86-49, e-mail razpis@cvips.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: razpis za usposobljene izvajalce vzdrževanja, konfiguriranja in dodelave računalniške opreme in
aktivnega dela lokalnih računalniških
mrež na lokacijah državnih organov RS
po 50. členu ZJN.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile
upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjevanje pogojev za poslovanje, poslovna in finančna solidnost, razpoložljivost kadrov, dostop do tehnologije, reference, zagotavljanje kvalitete.
Izbrani ponudniki:
1. Altech, d.o.o., Ljubljana.
2. Hermes Plus, d.d., Ljubljana.
3. Intertrade ITS, d.d., Ljubljana.
4. Lancom, d.o.o., Maribor.
5. Liko Pris, d.o.o., Vrhnika.
6. Oria Computers d.o.o., Zagorje ob
Savi
7. Perftech, d.o.o., Bled.
8. RRC, d.d., Ljubljana.
9. SRC Computers, d.o.o., Ljubljana.
Področja in območja, za katera so bili
ponudniki izbrani, so navedena v obvestilu
o izbiri.
Ob-326
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 vlade za informatiko, kont. osebi
Ivan Bohnec in Matija Mrzel, Langusova 4,
Ljubljana, tel. 061/178-86-91, 178-86-92,
faks 178-86-49, e-mail razpis@cvips.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: razpis za usposobljene izvajalce izobraževanja s področja
IT za državne organe Republike Slovenije po 50. členu ZJN.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile
upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izpolnjevanje pogojev za poslovanje, poslovna in finančna solidnost, razpoložljivost kadrov, licenc, prostorov, reference, ustrezna lokacija prostorov.
Izbrani ponudniki:
1. Agora, d.o.o., Ljubljana.
2. Altech, d.o.o., Ljubljana.
3. B2, d.o.o., Ljubljana.
4. Comland, d.o.o., Ljubljana.
5. Hermes Plus, d.o.o., Ljubljana.
6. IBM Slovenija d.o.o., Ljubljana.
7. Marand Inženiring, d.o.o., Ljubljana.
8. MUCH, d.o.o., Ljubljana.
9. OPUS – Zavod, Kranj.
10. Oracle Software, d.o.o., Ljubljana.
11. Repro MS, d.o.o., Ljubljana.
12. RRC Računalniške storitve, d.d.,
Ljubljana.
13. SOPHOS, d.o.o., Novo mesto.
14. SPIN, d.o.o., Nova Gorica – Solkan.
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15. SRC, d.o.o., Ljubljana.
16. SRC Info, d.o.o., Ljubljana.
Področja in območja, za katera so bili
ponudniki izbrani, so navedena v obvestilu
o izbiri.
Center vlade za informatiko

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Ob-236
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena
Šulc, Kolodvorska 2, Grosuplje, tel.
761-211, faks 762-533, soba št. 221.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
na Magdalenski gori.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
7,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek januar 1998 in zaključek marec 1998.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:popolnost ponudbe, ponudbena
cena, rok izvedbe, garancijski rok in referenc.
Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik
Komunalne gradnje Grosuplje, d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Grosuplje, kont. oseba Irena Šulc, Kolodvorska 2, Grosuplje.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 8,987.451,30 SIT, najvišja cena:
11,022.473,80 SIT.
Občina Grosuplje
Ob-323
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-86-91, 178-86-92, faks
178-86-49,
e-mail
razpis@cvips.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: dela.
Navedba vsebine: izvajalec: Perftech,
d.o.o., Bled
Dela: dograditev LAN na novi lokaciji
MOP.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
35,116.277 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
Ob-324
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center vlade za informatiko, kont. oseba Ivan Bohnec, Langusova 4, Ljubljana,
tel. 061/178-86-91, 178-86-92, faks
178-86-49,
e-mail
razpis@cvips.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: dela.
Navedba vsebine: izvajalec: Elcos,
d.o.o., Ljubljana.
Dela: dograditev LAN na lokaciji državnih organov, Beethovnova in Parmova.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
43,971.344 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
Center vlade za informatiko

Javni razpisi
Št. 27/98
Ob-242
Na podlagi 8. člena uredbe o merilih,
pogojih in postopku za dodelitev sredstev
za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Ur. l. RS, št.
33/97) objavlja Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti
1. Predmet razpisa so posojila za naložbe v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, zadružnih organizacij, malega
gospodarstva ter naložbe v druge proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu.
2. Pravico kandidianja imajo fizične osebe, pripadniki avtohtone narodne skupnosti
in pravne osebe v večinski lasti pripadnikov
avtohtone narodne skupnosti oziroma je njihov ustanovitelj narodna skupnost, za naložbe na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtonih narodnostnih skupnosti.
3. Sredstva za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti se
namenijo za isti projekt le enkrat.
4. Investitorji, ki so jim bila sredstva v
letih 1991, 1992, 1993 in 1994 odobrena
v okviru natečajev za spodbujanje razvoja
demografsko ogroženih območij, ne morejo sodelovati na javnem razpisu za dodelitev
sredstev po tej uredbi z istimi projekti.
5. Projekt, s katerim prosilec kandidira
za sredstva iz tega razpisa, mora izpolnjevati kriterije iz 10. člena zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95).
6. Sredsva v obliki posojila pridobi prosilec, ki ima med viri financiranja najmanj
15% lastnih sredstev. Posojila za posamezne vrste investicij se dodeljujejo največ do
60% predračunske vrednosti naložbe, po
obrestni meri TOM + 3%, z dobo vračanja 7
let in moratorijem od 6 mesecev do 2 let.

7. Za pridobitev sredstev v obliki posojila pod pogoji iz 6 tč. mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavo;
– izpolnjen obrazec A za projekte s področja razvoja kmetij in dopolnilnih dejavnosti oziroma obrazec B za projekte s področja malega gospodarstva, drugih proizvodnih in storitvenih dejavnosti in opreme
v gospodarstvu, iz odredbe o določitvi
obrazca A (vloga za dodelitev sedstev za
ustvarjanje gospodarske osnove na avtohtoni narodni skupnosti za leto 1995 in obrazca B (vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove na avtohtoni narodni skupnosti za leto 1995 (Ur. l. RS, št.
69/95) s prilogami, kot so navedene v 10.
členu uredbe o merilih, pogojih in postopku
za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Ur. l. RS, št. 69/95);
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Za pridobitev posojila v vrednosti do 2
milijona SIT predloži prosilec samo izpolnjen ustrezen obrazec in dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Prednost pri pridobivanju sredstev ima
prosilec, ki ima pozitivno mnenje pristojne
območne enote kmetijsko pospeševalne
službe, oziroma pozitivno mnenje lokalnega
pospeševalnega centra za razvoj malega
gospodarstva oziroma svetovalca pospeševalne mreže za malo gospodarstvo z licenco Ministrstva za gospodarske dejavnosti o
gospodarski upravičenosti investicije s področja malega gospodarstva in sklenjeno
pogodbo s poslovno banko o odobrenem
kreditu.
9. Rok za oddajo prijav je 23. februar
1998. Prijave, naslovljene na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, vložijo prosilci na upravnih enotah: v Murski Soboti, Lendavi, Kopru, Izoli in Piranu.
10. Prosilci, ki j im bodo sredstva odobrena s sklepom Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj, bodo sklenili kreditno pogodbo o črpanju sredstev s pooblaščeno
banko. Uporabniki kreditov so ob podpisu
pogodbe dolžni predložiti pogodbo z zavarovalnico o zavarovanju kredita oziroma zastavo premoženja.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
St. 3/98

Ob-278

Razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
za gradnjo hotela v Zdravilišču Laško
Investitor: Zdravilišče Laško, d.o.o., Laško, Zdraviliška c. 4.
Predmet razpisa: izdelava projektov za
gradnjo hotela in ureditev prostora na parcelni št. 23 k.o. Laško v okviru razvoja Zdravilišča Laško v skladu s pripravljeno programsko zasnovo, kar vsebuje:
– izdelavo idejne rešitve objekta hotela
Rečica s pripadajočo zunanjo ureditvijo na
parcelni št. 23 k.o. Laško,
– izdelavo strokovnih osnov za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta
Zdravilišča Laško,
– izdelavo PGD in PZI hotela Rečica z
ustrezno zunanjo ureditvijo.
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Razpisni pogoji
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika,
– registracijo dejavnosti,
– idejno skico ureditve prostora in objekta hotela Rečica v sklopu razvoja Zdravilišča Laško in v skladu z izdelanimi programskimi zasnovami,
– ponudbeni predračun za izdelavo strokovnih osnov za spremembo in dopolnitev
ureditvenega načrta Zdravilišča Laško,
– ponudbeni predračun za PGD in PZI
dokumentacijo za hotel Rečica,
– plačilne pogoje,
– podatke o kadrih, ki bodo opravili
delo,
– reference o izvedenih podobnih delih,
– izjavo, da je izvajalec seznanjen s programsko zasnovo in lokacijo objekta.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– lista referenčnih objektov,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo del.
Pregled programske zasnove hotela Rečica v Zdraivlišču Laško in ogled lokacije
objekta je možen od ponedeljka do petka
od 8. do 14. ure, po predhodni najavi pri
Cvetki Jurak na tel. 063/731-171.
Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za izdelavo projektov za hotel Rečica” je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti, na
naslov: Zdravilišče Laško, 3270 Laško,
Zdraviliška c. 4, do vključno 2. marca 1998
do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo isti dan.
O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.
St. 3/98

Ob-279

Razpis
za izdelavo projektne dokumentacije
Doma za starostnike v Zdravilišču
Laško
Investitor: Zdravilišče Laško, d.o.o., Laško, Zdraviliška c. 4.
Predmet razpisa: izdelava idejnih rešitev
preureditve depandans Zdravilišča Laško v
Dom za starostnike na podlagi programske
zasnove in izdelava PGD in PZI projektov
rekonstrukcije objektov depandans z zunanjo ureditvijo.
Razpisni pogoji
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika,
– registracijo dejavnosti,
– idejno skico preureditve objektov z zunanjo ureditvijo,
– ponudbeni predračun za PGD in PZI
dokumentacijo,
– plačilne pogoje,
– terminski plan izvedbe,
– podatke o kadrih, ki bodo opravili
delo,
– reference o izvedenih podobnih delih,
– izjavo, da je izvajalec seznanjen s stanjem objektov depandans in programsko
zasnovo Doma za starostnike v Zdravilišču
Laško.

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– lista referenčnih objektov,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancija za pravočasno in kvalitetno
izvedbo del.
Pregled programske zasnove Doma za
starostnike v Zdravilišču Laško in ogled objektov depandans Zdravilišča Laško je možen od ponedeljka do petka od 8. do 14.
ure, po predhodni najavi pri Cvetki Jurak na
tel. 063/731-171.
Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za izdelavo projektov za Dom starostnikov” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti, na naslov: Zdravilišče Laško, 3270
Laško, Zdraviliška c. 4, do vključno 17. februarja 1998 do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo isti dan.
O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo udeležence razpisna komisija obvestila najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.
Zdravilišče Laško, d.o.o.
Ob-280
Na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije, št. 310-03/93-2/6-8 z dne 26. 10.
1995, 7. člena pravil o načinu ugotavljanja
in sanaciji rudarske škode in sklepov 20.
seje nadzornega sveta Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., objavlja Komisija za ugotavljanje in sanacijo rudarske škode pri Rudniku živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o.
razpis
za vložitev zahtevkov za povračilo
rudarske škode v letu 1998
Pismeni zahtevek za povračilo škode lahko najkasneje do 15. 3. 1998 vložijo vse
pravne in fizične osebe, ki so utrpele škodo
na svojih objektih zaradi posledic rudarjenja, pa jim ta škoda v preteklih letih ni bila
poravnana.
Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne
in fizične osebe, ki jim je bila škoda že
poravnana, pa je zaradi rudarjenja kasneje
škoda ponovno nastala.
Zahtevek lahko vložijo tisti upravičenci,
ki nameravajo k sanaciji škode pristopiti v
letu 1998 (tudi tisti, ki so zahtevek že vložili
in jim je bila škoda priznana, ne pa plačana).
Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah, na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremičnine – objekta, ipd.), opis škode in ocenjeno
njeno približno višino ter predlog načina in
časa izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke o že izplačanih odškodninah iz naslova rudarske škode.
Upravičencem, ki so zahtevek vložili v
letu 1996 in 1997, dokumentacije iz prejšnjega odstavka ni potrebno ponovno vlagati.
Upravičenci naj pošljejo zahtevek s prilogami na naslov: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova 43, 5280 Idrija, v zaprti kuverti, s pripisom: “Za rudarsko
škodo”.
Komisija bo na podlagi ugotovitev posebne strokovne komisije, ki bo ugotovila
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višino škode in v kolikšni meri je ta posledica rudarjenja izdelala prioritetni vrstni red
upravičencev do povračila škode v letu
1998. Povračilo škode se bo izvajalo na
podlagi računov oziroma situacij, v okviru
sredstev odobrenih v proračunu Republike
Slovenije za leto 1998.
Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.
Dodatne informacije dobijo upravičenci
pri vodji splošno-kadrovske službe na sedežu Rudnika živega srebra Idrija, v zapiranju,
d.o.o., Arkova 43 (soba 10/I-Likar), ali po
tel. 065/73-811, int. 202, vsak delovnik
od 8. do 12. ure.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.
Št. 352-1/98
Ob-281
Mestna občina Koper ponovno objavlja
javni razpis
za določitev najemnikov preostalega
reklamnega prostora na stebrih javne
razsvetljave
1. Predmet najema je reklamni prostor
na stebrih javne razsvetljave na vseh lokacijah na območju Mestne občine Koper, ki še
niso oddane v najem po predhodnih razpisih.
2. Vsebina, razpisni pogoji (opredelitev
razpisanega območja, tehnični pogoji reklamnih objektov, postopek postavitve in
način uporabe objektov ter odgovornost za
škodo, način sklenitve najemne pogodbe
in njena veljavnost, pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, zahtevane priloge k
ponudbi, rok in način dostave razpisne ponudbe, vsebina razpisne dokumentacije in
način njene pridobitve, način odločanja o
izbiri najemnika in drugo) in besedilo razpisa je enako, kot je bilo objavljeno z razpisom, objavljenim v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 70 z dne 14. 11. 1997,
razglasni del – stran 5527, razen spremembe v 7. točki.
3. Spremenjena 7. točka razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 70/97, se v
celoti glasi:
7. Najemnik je v času trajanja najema
dolžan Mestni občini Koper plačevati:
7.1. skladno s predpisanim postopkom odmerjeno komunalno takso za reklame in objave glede na dejansko število in
obseg postavljenih reklamnih objektov (v
januarju 1998 znaša komunalna taksa za
en dvostranski objekt, kot je opredeljen v
3. točki razpisa, z dne 14. 11. 1997, skupaj 1.120 točk to je ob vrednosti točke
10,25 SIT letno skupaj 11.480 SIT), poleg
tega pa še
7.2. najemnino za posamezni postavljeni objekt v višini, kot jo predlaga izbrani
ponudnik v razpisni ponudbi, vendar ne manj
kot 1.000 SIT letno; najemnina se plačuje
po trimesečnih obračunih in se dvakrat letno valorizira skladno z indeksom življenjskih
stroškov, kot ga objavlja Zavod RS za statistiko.
Mestna občina Koper
Št. 15-8/98
Ob-282
Mestna občina Novo mesto, Sekretariat
za izobraževanje, vzgojo, zdravstvo in so-
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cialne zadeve, Novo mesto, Novi trg 6, objavlja
razpis
za izvajanje raziskovalnega programa v
letu 1998 za področje Mestne občine
Novo mesto
V raziskovalni program bodo vključene
raziskave s področja:
– ekologije,
– prestrukturiranja in sanacije podjetij
(tehnološko-tehnične raziskave),
– družboslovnih raziskav in
– raziskave s področja družbenih dejavnosti.
Prijave za izvajanje raziskovalnega programa pošljite do vključno 16. februarja
1998, na naslov: Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za izobraževanje, vzgojo,
zdravstvo in socialne zadeve, Seidlova cesta 1, kjer dobite tudi dodatne informacije.
Prijava raziskovalne naloge mora vsebovati:
1. Podatke o predlagatelju naloge:
– polni naziv firme (ime, naslov, ime in
priimek poslovodnega organa, številka žiro
računa),
– število zaposlenih,
– celotni prihodek,
– bruto dobiček na delavca (podatki po
stanju 30. 6. preteklega leta) in
– kapitalska struktura podjetja.
2. Naslov naloge.
3. Podatke o izvajalcih naloge:
– imensko nosilca naloge, ki je neposredno odgovoren za vsebinsko in strokovno plat naloge. Navesti je potrebno tudi njegove strokovne kvalifikacije in funkcijo pri
predlagatelju,
– imensko z navedbo strokovnih kvalifikacij in funkcij drugih raziskovalcev – sodelavcev.
Pomožno tehnično in administrativno
osebje se ne šteje med raziskovalce, zato
njihovi podatki niso potrebni.
4. Utemeljitev in namen.
5. Kratek vsebinski opis predvidenih raziskav in opis metodike raziskovanja.
6. Časovno razčlenitev poteka naloge.
7. Finančni predračun, razčlenjen po postavkah, iz katerega bo razvidno število in
cena ur za raziskovalca in specifikacija materialnih stroškov.
V prijavi navedite tudi:
– ali ste raziskavo prijavili pri Ministrstvu
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in uspeh prijave,
– ali boste raziskavo izvajali ne glede na
to ali boste dobili naša sredstva,
– cilj raziskovalne naloge (npr. nov, dodatni ali rezervni proizvodni program, oziroma proizvod).
Glede na omejeno višino finančnih sredstev za raziskovalno dejavnost, vseh nalog
ne bo možno financirati, zato bodo prednostno financirane:
– raziskovalne in razvojne naloge, ki bodo zagotovile nove, nadomestne ali rezervne programe tehnologije oziroma proizvode,
– družboslovne raziskave, ki potekajo že
več let in jih je potrebno nadaljevati oziroma
zaključiti,
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– naloge, ki bodo služile nosilcu, kot osnova za pridobitev diplome, magisterija ali
doktorata in bodo znatno pripomogle k razvoju Mestne občine Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto
Ob-283
Občinski svet Občine Idrija razpisuje na
podlagi 7. člena odloka o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Idrija (Ur. l. RS, št.
11/97) in 26. člena statuta Občine Idrija
(Ur. l. RS, št. 50/95)
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
pogrebne in pokopališke dejavnosti
Predmet koncesije je opravljanje naslednjih pogrebnih in pokopaliških dejavnosti:
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– druge pokopališke storitve glede na
krajevne običaje,
– urejanje dokumentcije pokojnika,
– urejanje pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
Območje koncesije: vsa pokopališča v
Občini Idrija.
Koncesijska pogodba se sklepa za določen čas za dobo 5 let.
Koncesija ni izključna in se lahko za
isto pokopališče podeli enemu ali več
koncesionarjem. Koncesionar lahko pridobi koncesijo za vsa ali le za določena pokopališča ter za vsa ali le za posamezna
dela.
Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati pogoje iz 10. člena odloka
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč na območju Občine
Idrija.
Uspeli koncesionar je dolžan upoštevati in izvajati pokopališki red. Koncesionar pridobi s podelitvijo koncesije
pravice in obveznosti iz 13. člena odloka o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o
urejanju pokopališč na območju Občine
Idrija (Ur. l. RS, št. 11/97 – v nadaljevanju: odlok).
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– program izvajanja koncesije,
– poslovni načrt,
– seznam razpisanih del, za katera želi
pridobiti koncesijo,
– seznam pokopališč, za katera želi pridobiti koncesijo,
– predlog cen storitev, za katere se podeljuje koncesijo,
– reference in druga dokazila za kvalitetno izvajanje koncesije,
– dokazila o razpolaganju z ustreznimi
tehničnimi sredstvi, potrebnimi za izvajanje
razpisane dejavnosti, oziroma ustrezna
jamstva za to,
– dokazila o izpolnjevanju pogoja iz pete
alinee 10. člena odloka.
Merila za izbiro ponudnika so:
– finančna in strokovna usposobljenost
za izvajanje razpisanih del,

– cena storitev,
– morebitne druge ugodnosti za uporabnike.
Občinski svet lahko odloči, da ne izbere
nobenega od ponudnikov.
Kontaktna oseba za morebitna pojasnila
in dodatne informacije je Jože Močnik (tel.
065/71-788) vsak delovni dan od 8. do
10. ure.
Rok za oddajo prijave je 23. 2. 1998.
Prijave na javni razpis se pošlje v zaprti
ovojnici, na naslov: Občina Idrija, Mestni
trg 1, 5280 Idrija, opremljeno s pripisom:
“Ne odpiraj – prijava na javni razpis za koncesijo za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti” ter naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Koncedent bo obravnaval samo pravočasno prispele in pravilno
opramljene prijave.
Javno odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija, ki jo imenuje župan. Javno
odpiranje ponudb bo 26. 2. 1998 ob 10. uri
v prostorih Občine Idrija. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v osmih dneh po izbiri. Z
uspelim koncesionarjem bo sklenjena koncesijska pogodba v roku, določenem z odločbo o izbiri koncesionarja.
Občina Idrija
Ob-284
Na podlagi 10. člena odloka o podelitvi
koncesije za obvezno gospodarsko javno
službo za pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l. RS, št.
83/97) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za podelitev koncesije za obvezno
gospodarsko javno službo za
pregledovanje, nadzorovanje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka
1. Koncendent: Občina Kozje, Kozje 37,
Kozje.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne gospodarske javne službe, pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
3. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Občine Kozje.
4. Trajanje koncesije: koncesija se sklene za določen čas za dobo 5 let.
5. Koncesionar mora za izvajanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– fizična ali pravna oseba mora biti
registrirana v Republiki Sloveniji za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma ima obrtno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga s strokovnim in usposobljenim kadrom za izvajanje dimnikarske
službe in da je primerno tehnično opremljena,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki se podeljuje s koncesijo, kar dokazuje z referencami,
– da zagotovi izvajanje dejavnosti v okviru predpisane zakonodaje in predpisanih
standardov in normativov,
– da pripravi program izvajanja gospodarske javne službe za čas trajanja koncesije,
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– da predloži predloge cen za izvajanje
svojih storitev.
6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5.
točke razpisa,
– program izvajanja gospodarske javne
službe,
– cenik za izvajanje storitev dimnikarske
službe,
– osnutek pogodbe.
7. Merila za izbiro koncesionarja:
– cene storitev,
– reference,
– kvaliteta programa izvajanja dejavnosti,
– druge morebitne ponujene ugodnosti,
– celovitost ponudbe.
8. Odškodnina za koncesijo je določena
z odlokom o podelitvi koncesije za obvezno
gospodarsko javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka (Ur. l. RS, št. 83/97).
9. Rok za oddajo ponudbe je 16. 2.
1998 do 11. ure, na naslov: Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje, v zapečateni kuverti
z napisom “Ne odpiraj – ponudba Koncesija za dimnikarsko službo”.
10. Javno odpiranje ponudb bo 16. 2.
1998 ob 12. uri v prostorih Občine Kozje,
Kozje 37, Kozje.
11. O izbiri koncesionarja bo odločal občinski svet najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
12. Z izbranim koncesionarjem se bo
sklenila koncesijska pogodba.
13. Vse dodatne informacije (število
gospodinjstev v občini...) lahko ponudniki dobijo na Občini Kozje, tel.
063/801-074.
Občina Kozje
Ob-306
Mestna občina Celje, Zavod za planiranje in izgradnjo Celje, Komisija za nadzor
nad upravljanjem s poslovnimi prostori, objavlja
razpis
za oddajo poslovnih prostorov v
začasni najem
V najem za določen čas se oddajo poslovni prostori v visokem pritličju objekta
Ljubljanska 16, v izmeri 42,65 m2. Prostori
so primerni za proizvodno-poslovno dejavnost, ki ni moteča za okolje.
Bodoči najemnik poslovnih prostorov
je dolžan urediti poslovni prostor v
skladu z bodočo namembnostjo na svoje
stroške.
Najemna pogodba se bo sklepala za določen čas za dobo treh let s pogojem, da se
lahko prekinejo pred iztekom roka treh let
brez povračila stroškov in nadomeščanja poslovnih prostorov v primeru, da bo oddaja
poslovnega prostora ovirala izvajanje zazidalnega načrta.
Pri odločanju o dodelitvi poslovnih prostorov bo komisija dala prednost kandidatom, ki bodo:
– pripravljeni poravnati stroške investicijskih vlaganj v prostore dosedanjim najemnikom,

– ponudili program, ki se najbolj vključuje v okolje in trdnejše jamstvo za realizacijo
programa,
– opravljali deficitarno dejavnost in zaposlili več delavcev.
Prijava na razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bodo kandidati uredili poslovni prostor na svoje stroške,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Ponudbe je potrebno oddati v 8 dneh po
objavi tega razpisa na Zavod za planiranje in
izgradnjo Celje, Trg Celjskih knezov 9, kjer
dobijo interesenti tudi vse potrebne informacije tel. 063/484-822, int. 367.
Rok za objavo razpisnih razultatov je
trideset dni od dneva izteka razpisnega
roka.
Zavod za planiranje in izgradnjo Celje
Komisija za nadzor nad upravljanjem
s poslovnimi prostori
Št. 006-1/98
Ob-285
Na podlagi odloka o oskrbi prebivalstva
z zemeljskim plinom v omrežju (Ur. l. RS, št.
67/97) objavljamo
javni razpis
za oddajo koncesije za izgradnjo
in upravljanje omrežja za distribucijo
zemeljskega plina za potrebe
prebivalstva na območju občine
Logatec
1. Razpisovalec: Občina Logatec, Občinski urad, Tržaška cesta 15, Logatec.
2. Naziv objekta: omrežje za distribucijo
zemeljskega plina za potrebe prebivalstva.
3. Lokacija: mesto Logatec.
4. Roki: pričetek del na izgradnji omrežja za distribucijo zemeljskega plina je 6 mesecev od dneva objave natečaja v Uradnem
listu RS oziroma takoj po pridobitvi vseh
potrebnih dovoljenj in soglasij. Rok za dokončanje del je 18 mesecev od pričetka
del.
5. Obseg in vsebina koncesije: koncesija se daje za dobo 29 let. Doba trajanja
koncesije se šteje od 1. januarja tistega
leta, ki sledi letu, v katerem je prvi del
zgrajene distribucijske mreže pričel delovati.
Koncesija se daje s pogoji:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje in distribucije zemeljskega
plina;
– da samostojno in na svoje stroške
zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega
plina;
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega
plina;
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
omrežja za distribucijo plina;
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo zemeljskega plina;
– da si potencialni distributer priskrbi soglasje dobavitelja zemeljskega plina, to je
Geoplin, d.o.o. Ljubljana.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na vložišču Občine Logatec ob
predložitvi pooblastila za dvig dokumentacije.
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7. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– firmo ponudnika in kontaktno osebo,
– dokazilo o registraciji za opravljanje tovrstne dejavnosti,
– podatke o finančnem stanju (BON),
– tehnične rešitve ter opredelitev časa
in faz izgradnje po že izdelani idejni zasnovi
oziroma predložitvi študije s prikazom predvidenega omrežja in širitev,
– oceno vrednosti posameznih faz in celotne investicije,
– finančni plan investicije, vire in način
financiranja ter program zagotovitve sredstev za izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njihovo upravljanje,
– program in pogoje prodaje plina ter
pogoje in način upravljanja z omrežjem;
– navedba ugodnosti za priključitev objektov v lasti razpisovalca oziroma drugih
javnih služb;
– reference in garancijo za pravočasno
in kvalitetno izvedbo naloge;
– soglasje dobavitelja zemeljskega plina
Geoplin, d.o.o. Ljubljana;
– pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje
proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije
povzročijo pri koncesionarju zaposleni ljudje tretji osebi, občini ali državi;
– pisno izjavo, da bo v primeru izbora
sprejel vse obveznosti iz odloka o oskrbi
prebivalstva z zemeljskim plinom v omrežju.
8. Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost ponudnika
za prevzem razpisane koncesije;
– finančna sposobnost ponudnika za izvedbo projekta z garancijo banke;
– kvaliteta in cena ponujenega sistema;
– nižji stroški individualnih odjemalcev za
priključitev na plinsko omrežje ter oblike
strokovne in finančne pomoči za izgradnjo
priključkov na plinovodno omrežje;
– ugodnosti za priključitev objektov v lasti razpisovalca in drugih javnih služb;
– krajši roki izgradnje plinovodnega sistema;
– reference ponudnika s področja
izgradnje in upravljanja plinovodnega
omrežja;
9. Prijava na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, registrirana v Republiki Sloveniji. Interesenti morajo oddati ponudbe do 16. 3.
1998 do 14. ure, v zapečateni ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za podelitev
koncesije za plinifikacijo“, na vložišču Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
10. Odpiranje ponudb bo javno 17. 3.
1998 ob 9. uri v sejni sobi Občine Logatec.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pismena pooblastila za zastopanje.
11. Upoštevale se bodo le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse pogoje tega razpisa in bodo prispele pravočasno.
12. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 45 dni po odpiranju ponudb.
Občina Logatec

Stran

470 / Št. 5 / 23. 1. 1998

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-6
Ingrad Koncern, d.o.o., objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja Ingrad
Koncern, gradbeništvo, inženering, proizvodnja, d.o.o., ki ga je z odločbo št.
LP 01364/1996 MV z dne 10. 12. 1996
odobrila Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetja.
1. Firma in sedež: Ingrad Koncern,
gradbeništvo, inženering, proizvodnja,
d.o.o., Lava 7, Celje.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju pod
št. reg. vl. 1/00318/00.
2. Matična številka: 5074614.
3. Dejavnost podjetja je: ustanavljanje,
financiranje in upravljanje družb, strateški
razvoj in planiranje, zastopanje in posredovanje v prometu blaga in storitev, inženiring,
organizacija in posredovanje pri gradnji
kompletnih gospodarskih in drugih objektih
in posli zunanjetrgovinskega prometa.
4. Pravna oblika organiziranosti: družbeno podjetje v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura nominiranega družbenega kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za
razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic.
7.1. Interna razdelitev
Ingrad Koncern, gradbeništvo, inženering, proizvodnja, d.o.o., poziva zaposlene,
nekdanje zaposlene, upokojence podjetja
ter zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence hčerinskih družb, da v 30 dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v
dnevnem časopisu ter na oglasnih deskah
podjetij vpišejo delnic v zameno za lastniške certifikate in za potrdila za neizplačani
del osebnih dohodkov.
7.2. Notranji odkup
Ingrad Koncern, gradbeništvo, inženering, proizvodnja, d.o.o., poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja ter zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojence hčerinskih družb, da v 30 dneh
po objavi oglasa in poziva v dnevnem časo-
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pisu ter na oglasnih deskah podjetij vpišejo
in vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se vplačujejo v gotovini oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve in s presežkom potrdil za neizplačani del neto osebnih dohodkov.
8. Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali pri blagajni podjetja vsak
delovni dan od 9. do 14. ure pri Pušelja
Bojani.
9. Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Ingrad Koncern, d.o.o., Celje

Objave
delniških družb

Osnovni kapital družbe v višini
9,490.000 SIT se zniža za 7,990.000 SIT,
tako da znaša osnovni kapital družbe sedaj
1,500.000 SIT.
Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so
doslej pokrivala osnovni kapital sprosti oziroma vrne edinemu družbeniku.
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah pozivamo upnike družbe, da se zglasijo na sedežu družbe, na
naslovu Titova 91, Slovenska Bistrica in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upnikom, ki z zmanjšanjem ne soglašajo, se poravna njihove zahtevke.
VEMARK, d.o.o., Slovenska Bistrica
Ob-292
Skupščina družbe Turgo, inženiring consulting, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 2, je
na svoji 2. seji dne 4. 12. 1997 sprejela
sklep,
da se osnovni kapital družbe v znesku
8,715.000 SIT zniža za vrednost
5,228.000 SIT.
Skladno z določbo 454. člena zakona
o gospodarskih družbah se poziva upnike,
da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Turgo, inženiring consulting, d.o.o.
Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-290
Družba EUROCITY, podjetje za transport
in proizvodnjo, d.o.o., s sedežem v Slovenj
Gradcu, Stari trg 307/a, vpisana v registru
družb Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu,
št. vložka 1/05902/00, v skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah,
objavlja,
zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
za 216,726.804,30 SIT, tako da znaša
osnovni
kapital
družbe
sedaj
108,722.278,80 SIT.
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah pozivamo upnike družbe, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
EUROCITY, d.o.o., Slovenj Gradec
Ob-291
Družba VEMARK, storitvena družba,
d.o.o., Titova 91, Slovenska Bistrica, ki je
vpisana v registru gospodarskih družb pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vl.
1/08241/00 v skladu z določili 454. člena
zakona o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
z dne 13. 1. 1998.

Št. 2212
Ob-243
Uprava in predsednik nadzornega sveta
družbe Agrafa gradbena operativa Krško,
d.d., na podlagi 16. člena statuta družbe
sklicuje
3. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 24. 2. 1998 ob 12. uri
na sedežu družbe Cesta Krških žrtev 134c
v Krškem, ter predlaga naslednji dnevni red
in sklepe:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, namestnik in dva preštevalca glasov.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: razrešijo se člani nadzornega sveta družbe.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta družbe.
5. Pobude in mnenja delničarjev.
Skupščine se v skladu z 22. členom statuta lahko udeležijo delničarji, ki upravi dostavijo izjavo o udeležbi na skupščini najkasneje 15 dni pred skupščino ter so tedaj
vpisani v delniško knjigo. Gradivo za
skupščino (besedilo sklepov in obrazložitve) so na voljo na sedežu družbe 15 dni
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pred skupščino. Skupščina je sklepčna, če
so navzoči delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja najmanj 15% kapitala.
Agrafa gradbena operativa Krško, d.d.,
uprava družbe
Ob-244
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 25. točke statuta delniške družbe Tectum, d.d., Ljubljana, sklicujem
1. izredno skupščino
delniške družbe Tectum, d.d.,
ki bo v ponedeljek 23. 2. 1998 ob
13. uri na sedežu družbe, Celovška 280,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Drago Andročec, za zapisničarko Marijo Petrič in za preštevalko glasov
Frančiško Paštebar.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Berden.
3. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za obdobje 1. 1. 1997 do 30. 9. 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme poslovno poročilo za obdobje od
1. 1. 1997 do 30. 9. 1997.
4. Stečaj podjetja
Predlog sklepa: na predlog uprave in
malih delničarjev se uvede stečajni postopek podjetja Tectum.
5. Revizija poslovanja podjetja Tectum.
Predlog sklepa: na predlog malih delničarjev se izvede revizija poslovanja družbe.
6. Vprašanje in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan od objave sklica do pričetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob
objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 14. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti
skupščine družbe, vljudno prosimo, da svojo udeležbo predhodno pisno najavijo upravi družbe, in sicer najkasneje do petka
20. 2. 1998.
Tectum, d.d., Ljubljana
direktor
Ob-245
Uprava družbe Elan, podjetje za ustanavljanje, financiranje in upravljanje z drugimi podjetji, d.d., Begunje 1, Begunje na
Gorenjskem, sklicuje
9. skupščino družbe,
ki bo dne 27. 2. 1998 v sejni sobi družbe Elan, d.d., Begunje, Begunje 1, 4275
Begunje na Gorenjskem, s pričetkom ob
12.30.

Pogoji za udeležbo in glasovalno pravico
na skupščini družbe
A) Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki
in pooblaščenci, ki svojo udeležbo na
skupščini družbe prijavijo tako, da družba
popolno prijavo prejme najkasneje tri dni
pred dnem seje skupščine. Pisne prijave
sprejema Monika Lipovec, dipl. jur. na sedežu družbe. Gradivo za skupščino bo dostopno na sedežu družbe.
Prijava je popolna, če so ji priložena:
– za zakonitega zastopnika delničarja in
pooblaščenca delničarja, katerega pooblastitev je vpisana v sodnem registru: veljavni
overjeni izpisek iz sodnega registra,
– za pooblaščenca delničarja, katerega
pooblastitev ni vpisana v sodnem registru:
pisno pooblastilo zakonitega zastopnika delničarja, potrjeno s strani notarja, ki mu je
priložen veljavni overjeni izpisek iz sodnega
registra, iz katerega je razviden zakoniti zastopnik delničarja,
– pooblastilo zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca delničarja mora biti
neomejeno in brezpogojno.
B) Glasovalna pravica za posameznega
delničarja se uresničuje glede na število delnic, izvršuje pa jo zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ob izpolnitvi pogojev iz točke A in
na podlagi vpisa v seznam udeležencev
Skupščine družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog uprave in NS: ugotovi se sklepčnost skupščine družbe.
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda.
Predlog uprave in NS: v nadaljevanju seje skupščine se sprejme predlagani dnevni
red.
3. Odpoklic člana nadzornega sveta Dragutina Zaninovića.
Predlog uprave in NS: sprejme se podani odstop D. Zaninovića in se ga odpokliče
s funkcije člana nadzornega sveta družbe
Elan, d.d., Begunje.
4. Izvolitev novega člana NS.
Predlog uprave in NS: novi član NS se
izvoli izmed prejetih volilnih predlogov, katere so delničarji sporočili družbi v zakonitem roku.
5. Razno.
Sklepčnost in ponovno zasedanje
Skupščina družbe veljavno odloča, če
so navzoči delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da se ob prvem sklicu ne
doseže sklepčnosti, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe 13. 3. 1998 ob 12.30
na istem kraju in pod enakimi pogoji. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Elan, d.d., uprava
Ob-272
Na podlagi 37. člena statuta družbe
Snežnik, javno podjetje za proizvodnjo in
storitve d.d., začasne uprave sklicuje
1. skupščino družbe
Snežnik, javno podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.d., Kočevska Reka,
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ki bo dne 27. 2. 1998 ob 13. v poslovnih prostorih družbe v Kočevski Reki 40,
Kočevska Reka, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe, v predloženem besedilu.
3. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ
soupravljanja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta:
Skupščina razreši člane začasnega nadzornega sveta.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarejv:
1. mag. Lucija Gregorčič,
2. Branka Neffat, dipl. jur.,
3. Stanislav Plavec, dipl. ek.,
4. mag. Boris Žnidarič.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa začasne uprave ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta: sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem članov.
5. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme prelagano sejnino za člane nadzornega sveta v višini 40.000 SIT neto za
člana in 60.000 SIT neto za predsednika.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1998.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1998 skupščina imenuje Plus Revizija,
d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, so na voljo v tajništvu
uprave na sedežu družbe, vsak delovnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
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pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 45 minit pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Vljubno vabljeni.
Snežnik d.d., Kočevska Reka
direktor
Ob-256
Uprava Kanala A, d.d. sklicuje na podlagi določil 18. člena statuta družbe
sejo skupščine
delniške družbe Kanal A,
ki bo v torek, 24. februarja 1998, ob
10. uri, na sedežu družbe, Ljubljana, Tivolska 50, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje
predsednika skupščine, preštevalca glasov
in notarja.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se imenuje
Igor Vezovnik.
Za preštevalca glasov se imenuje Andrej
Svetlin.
Za notarja se imenuje Miro Košak.
2. Imenovanje revizorja za poslovni leti
1996 in 1997.
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:
za revizorja za poslovni leti 1996 in 1997
se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o.
3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1995.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: sprejme se letno poročilo za
poslovno leto 1995.
4. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: sprejme se letno poročilo za
poslovno leto 1996.
5. Sprejem sklepa o poenostavljenem
zmanjšanju kapitala.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: osnovni kapital, ki znaša
159,397.000 SIT, se, skladno z določilom
člena 354 ZGD in z namenom uskladitve v
sodni register vpisanega osnovnega kapitala z osnovnim kapitalom po bilanci stanja,
zmanjša za 40,608.000 SIT. Po zmanjšanju znaša osnovni kapital 118,789.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede tako, da se osnovni kapital razdeli na
118.789 delnic, vsaka v nominalni vrednosti 1.000 SIT, pri tem vsaka pred zmanjšanjem osnovnega kapitala obstoječa delnica
pridobi 5 brezplačnih dodatnih delnic, razlika v znesku 0,59 delnice pa se upošteva
kot delna pravica skladno s členom 339
ZGD.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. Uskladitev sklepa o pogojnem povišanju kapitala z določili uredbe o vpisu družb
v sodni register.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
a) Zaradi zagotovitve uresničitve pravice imetnika zamenljive obveznice se osnovni kapital poveča za 59,394.500 SIT,
pod pogojem, da bo imetnik zamenljive obveznice iz točke d) tega sklepa zamenljivo
obveznico zamenjal za delnice iz točke g)
tega sklepa.
b) Izda se zamenljiva obveznica v skupni
nominalni vrednosti 59,394.500 SIT.
c) Zamenljiva obveznica iz točke b) tega
sklepa daje njenemu imetniku pravice, opredeljene v Pogodbi o izdaji zamenljive obveznice in v Pogodbi med delničarji z dne 9. 10.
1994.
d) Zamenljiva obveznica je izdana na ime
Baring Communication Equity Limited,
Channel Isles. Zamenljiva obveznica je prosto prenosljiva.
e) Ugotovi se, da upravičenci do prednostne pravice te pravice niso uveljavljali v
zakonitem roku 14 dni od sprejema sklepa
z dne 7. 10. 1994.
f) Ugotavlja se, da je bila zamenljiva obveznica v celoti vplačana na podlagi Pogodbe o izdaji zamenljive obveznice z dne
9. 10. 1994.
g) Če bo imetnik zamenljive obveznice iz
točke b) tega sklepa uresničil pravico do
zamenjave te obveznice za delnice, se izda
59.394 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka. Skupno se izda
največ 59.394 delnic s skupno nominalno
vrednostjo 59,394.500 SIT. Razlika 500
SIT v znesku 0.5 delnice pa se upošteva
kot delna pravica v skladu s 339. členom
ZGD.
h) Delnice iz točke g) tega sklepa so navadne delnice, ki se glasijo na ime in so
prenosljive v skladu z določili statuta družbe.
7. Sprememba statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep: sprejmejo se predlagane spremembe statuta.
8. Razrešitev članov nadzornega sveta
in imenovanje novih.
Nadzorni svet predlagata naslednji sklep: skupščina sprejme odstope članov nadBilanca stanja

SREDSTVA
STALNA SREDSTVA
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Popravek kapitala
GIBLJIVA SREDSTVA
Zaloge
Dolgoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne terjatve iz poslovanja
Kratkoročne finančne naložbe
Denarna sredstva
Aktivne časovne razmejitve
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
KAPITAL
Osnovni kapital
Sklad lastnih delnic
Prenesena izguba iz prejšnjih let
Revalorizacijski popravek kapitala
Izguba poslovnega leta

zornega sveta Cvetke Selšek, Terencea Tehraniana in Jeffsa Montgomeryja. V nadzorni svet se za dobo štirih let imenujeta Howard A. Knight in Philip B. Cleland.
Na skupščini bodo delničarji odločali o
objavljenih predlogih sklepov za posamezno točko dnevnega reda. Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki so svojo udeležbo
na zasedanju skupščine najavili upravi družbe najmanj tri dni pred zasedanjem.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
besedilom predlaganih sprememb statuta,
je delničarjem dostopno v tajništvu družbe,
Ljubljana, Tivolska 50, vsak delovni dan od
9. do 16. ure.
Če skupščina družbe ob napovedani uri
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednjega dne ob 10. uri na sedežu družbe.
Izvleček iz letnega finančnega poročila
Leto 1995
Družba je v poslovnem letu 1995 poslovala z izgubo v višini 383.490 TSIT. Izguba
je predvsem posledica nezadostne prodaje
oglasnega prostora (180.333 TSIT) glede
na stroške poslovanja (327.818 TSIT). Na
višino izgube je vplival tudi odpis slabih terjatev in potencialne obveznosti iz sodnih postopkov ter stroški financiranja iz naslova
posojil najetih na sivem trgu. Zaradi slabih
rezultatov poslovanja se je v letu 1995 večkrat sestal nadzorni svet, ki je upravi naročil, da mora poslovanje organizirati in voditi
v okviru razpoložljivih sredstev in da ne sme
več najemati kratkoročnih premostitvenih
posojil na sivem trgu denarja.
Leto 1996
Družba je poslovno leto 1996 zaključila
z izgubo v višini 564.826 TSIT. Izguba je
posledica nadaljevanja neugodnih trendov
poslovanja iz leta 1995, kar je pripeljalo do
popolne nezmožnosti poravnavanja obveznosti in tudi do začasne prekinitve programa. Zaradi nastalih razmer je interveniral
nadzorni svet družbe z imenovanjem nove
uprave in z izdajo soglasja za najem dolgoročnega posojila zaradi zagotovitve poslovanja in sanacije. Družba je tako novembra
1996 začela predvajati popolnoma prenovljen program, s katerim se je gledanost s
treh povečala na petnajst odstotkov. S tem
so bili vzpostavljene razmere za sanacijo
družbe in njen nadaljnji razvoj.
31. 12. 1995

31. 12. 1996

449.465
342.011
338.824
184
3.003
107.454
0
0
61.130
34.410
5.325
6.589
449.465
-358.244
118.789
2.647
-126.726
30.536
-383.490

560.411
282.266
278.798
200
3.268
278.145
161.296
10.377
23.323
8.977
74.172
0
560.411
-954.594
118.789
2.647
-510.216
-988
-564.826
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DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Dolgoročne obveznosti iz poslovanja
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Pasivne časovne razmejitve

Št.

31. 12. 1995

31. 12. 1996

408.308
407.392
916
339.401
108.197
157.283
133.921

637.516
637.516
0
877.489
15.011
712.934
149.544

31. 12. 1995

31.12.96

180.333
180.333
-121.662
-135.275
-47.853
-23.028
-147.485
17.618
-93.155
-223.022
13.746
-147.214
-383.490
0
-383.490

89.916
89.916
-280.647
-122.064
-51.572
-30.919
-395.286
29.599
-89.893
-455.580
12.496
-121.742
-564.826
0
-564.826
Kanal A, d.d. Ljubljana
uprava

v TSIT
Izkaz uspeha

Čisti prihodki od prodaje
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA
Stroški blaga, materiala in storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi odhodki poslovanja
IZGUBA IZ POSLOVANJA
Prihodki od financiranja
Odhodki od financiranja
IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA
Izredni prihodki
Izredni odhodki
CELOTNA IZGUBA
Davki iz dobička
ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-257
Dolenjski list, Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Glavni trg 24 objavlja naslednje
podatke:
1. Viri financiranja za izdajanje pokrajinskega tednika Dolenjski list, so naročnina
in kolportažna prodaja časopisa, objavljanje ekonomsko-propagandnih in drugih oglasov ter prihodki družbe od računalniške
grafične priprave drugih časopisov in
knjig.
2. Več kot 10 odstotkov kapitala družbe, in sicer:
– 14,114 odstotka poslovnih deležev
ima Andrej Bartelj, Novo mesto, Vidmarjeva
44, ki ima tako 150 od skupaj 915 glasov
pri odločanju;
– 13,782 odstotka lastnih poslovnih deležev ima Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto, Glavni trg 24, ki po četrtem
odstavku 440. člena zakona o gospodarskih družbah iz naslova lastnih poslovnih
deležev ne more izvrševati glasovalne pravice.
3. Skladno s 30. in 32. členom družbene pogodbe in sklepom 1. skupščine družbe opravlja poslovodske posle družbe Dolenjski list Novo mesto, d.o.o., direktor Drago Rustja.
Dolenjski list Novo mesto, d.o.o.

Razne objave
Št. 17/1-98
Ob-301
Gradbeno podjetje Gradnje Kranj, Mirka
Vadnova 1, Kranj, razpisuje na podlagi sklepa delavskega sveta z dne 3. 12. 1997
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje je:
1. proizvodna hala z opremo in zunanjo
ureditvijo na zemljišču parc. št. 106/1 površine 890 m2 in dvorišče na parceli št.
107/4 površine 3.160 m2, vložek št. 177,
k.o. Struževo, kar znaša skupaj 4.050 m 2.
2. zemljišče parc. št. 107/1 in delno
107/4 v izmeri 4.095 m2, vložek št. 177,
k.o. Struževo.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe.
Pravne osebe morajo prodajalcu
predložiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije.
Pooblaščenci dražiteljev morajo pred
začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
Izklicna cena pod št. 1 je 46,359.500
SIT,
pod št. 2 je 7,560.000 SIT.
Prednostno pravico imajo kupci, strokovno usposobljeni za kamnoseško dejavnost.
Vsak dražitelj mora pred začetkom dražbe vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene
na
ŽR
prodajalca
št.
51500-601-13752 ter o plačilu predložiti
potrdilo pred začetkom dražbe.
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Varščina se všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne v petih dneh po
dražbi.
Uspeli dražitelj mora prodajno pogodbo skleniti v 8 dneh po končani dražbi.
Če pogodbe ne bo sklenil ali če ne bo
poravnal kupnine skladno s pogodbo, šteje, da odstopa od pogodbe oziroma se
pogodba razveljavi, varščino pa zadrži prodajalec.
Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
v Struževem, v naši upravni zgradbi “Gradnje” Kranj, pri direktorju inž. Janezu Studenu osebno po predhodnem dogovoru.
Javna dražba bo 30. 1. 1998 ob 10. uri
na Upravi Gradenj Kranj, Struževo 3B.
Gradbeno podjetje Gradnje, Kranj
Ob-293
Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva 1,
Ljubljana, preklicuje dijaške izkaznice za naslednje učence: Delo Ana, 1.A, št. 68711,
Cesar Tina, 1.D, št. 68784, Jerman Uroš,
1.E, št. 68824,Senegačnik Andreja, 1.F,
št. 68857, Vodovnik Maša, 1.I, št. 68954,
Možek Katarina, 1.I, št. 68946, Koder Suzana, 2.A, št. 44335, Macura Miloš, 2.A,
št. 44327, Gostenčnik Januška, 2.A, št.
44337, Hočevar Tadeja, 2.B, št. 44351,
Šercer Žiga, 2.C, št. 44404, Uršič Darko,
2.C, št. 44402, Kos Urša, 2.C, št. 44391,
Neffat Anže, 2.C, št. 44406, Ožura Ana,
2.D, št. 44430, Kramar Špela, 2.D, št.
44424, Vrečko Tisa, 2.D, št. 50384, Vebar
Katja, 2.F, št. 44489, Seliškar Marina, 2.F,
št. 44483, Šinkovec Simona, 2.F, št.
44486, Stanković David, 2.H, št. 44553,
Sebenik Matej, 2.H, št. 44524, Žvab Jaka,
2.H, št. 44542, Bergman Grega, 2.H, št.
44530, Jurc Maruša, 2.H, št. 44548, Kos
Janina, 2.H, št. 44551, Brenčič Irena, 2.I,
št. 44559, Zaletel Rok, 2.I, št. 44583, Jurečič Jaša, 3.A, št. 26069, Radič Jasmina,
3.A, št. 26076, Štefe Nataša, 3.B, št.
29165, Čurović Luka, 3.B, št. 39076, Matošec Matjaž, 3.B, št. 26085, Rebov Ana,
3.B, št. 26106, Zor Igor, 3.C, št. 26420,
Meden Maša, 3.C, št. 26119, Koprivc Ana,
3.C, št. 26133, Klopčič Lana, 3.D, št.
26147, Kordiš Uršula, 3.E, št. 26191, Žagar Tajka, 3.F, št. 58770, Biber Matevž,
3.F, št. 26196, Kos Sandra, 3.F, št.
26217, Lippai Maka, 3.F, št. 26203, Brković Mara, 3.G, Djokić Ana, 3.H, št. 26267,
Klašnja Ana, 3.H, št. 26281, Žontar Gašper, 3.H, št. 26277, Martinčič Vesna, 3.I,
št. 26283, Bricelj Zala, 4.A, št. 26314,
Batič Jaka, 4.B, št. 26357, Poljšak Jure,
4.B, št. 26359, Mikec Mirjam, 4.B, št.
26343, Piletič Nina, 4.B, št. 26354, Hočevar Boštjan, 4.C, št. 26391, Lugarič Karmen, 4.C, št. 26378, Zajc Sabina, 4.C, št.
26392, Habinc Marija, 4.D, št. 26415,
Gamberger Živa, 4.D, št. 26405, Rozman
Tanja, 4.D, št. 26394, Zupanc Mojca, 4.E,
št. 26422, Mužič Ana, 4.E, št. 26428, Skulj
Tina, 4.G, št. 26498, Knific Hotimir, 4.H,
št. 26501, Kobal Tanja, 4.H, št. 26515,
Peternel Tomaž, 4.H, št. 26507, Zupanc
Matevž, 4.H, št. 29218.
Ob-294
Franc Veršnik, Tirosek 48, Gornji Grad,
preneha z opravljanjem dejavnosti KSN Kon-
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struiranje strojev in naprav Veršnik Franc
s.p., vpisano pod opravilno številko
35-0493/94 – matična številka obrata
5403137.
Št. 526-02/98-5
Ob-313
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, preklicuje službeno izkaznico št. ZI-088/ML za Lindič Majdo,
Rankovci 22a, Tišina.
Andrejašič Alenka, Bresterniška 221,
Kamnica, preklicuje preglasitveni list št.
064-3886/95. m-2902
Cajnko Željko, Kardeljeva 69, Maribor,
preklicuje priglasitveni list št. 064-3415/95.
m-2811
Granula Dragoljub, Ig 432, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opr. št.
28-1343/94, z dne 3. 8. 1994 in overjenim prepisom z dne 20. 12. 1996. s-5227
Guršovnik Majda, Sp. Slemen 50b, Selnica ob Dravi, preklicuje priglasitveni list št.
068-491/95. m-2862
Hrstič Mustafa s.p., Slatno 21, Dol pri
Hrastniku, preklicuje obrtno dovolenje.
p-5083
Jelič Metka, Gradnikove brigade 23, Nova Gorica, preklicuje odločbo Obrtne zbornice
Slovenije,
št.
003143/0511/00-47/1995. g-5168
Klučar Alojz, Fara 14a, Nova vas, preklicuje obrtno odločbo. g-5232
Kukec Marko, Gradišče nad Pijavo Gorico 179, Dobrova, preklicuje dve štampiljki
pravok. oblike, večja z vseb.: NITTY
KUKEC, inženiring, projektiranje, proizvodnja, trgovina, k. d. , Ljubljana, manjša z
vseb.: NITTY KUKEC, k. d. , Ljubljana.
Mikulandi Marjan, s.p., Zelena ulica 11,
Izola, preklicuje obrtno dovoljenje. p-5203
Mizarstvo Judež Anton, s.p., Dol. Boštanj 127, Boštanj, preklicuje original priglasitveni list, opr. št. 470360/94. g-5293
Najvirt Leopold, Celestrina 1c, Maribor,
preklicuje priglasitveni list št. 064 1854/94.
m-2799
Nemeček Ludvik, Pri kozolcih 1, Rače,
preklicuje
priglasitveni
list
št.
064/1517/94. m-2888
Ogrešević Asim, Preglov trg 12, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike,
samotinten, velikosti 6 × 6 cm, črno sive
barve, z vsebino: METEOR TRADE d.o.o. ,
Ljubljana. s-5213
Salobir d.o.o. , Levec 38a, Petrovče,
preklicuje štampiljko oglate oblike z napisom SALOBIR d.o.o. , Levec 38/a, 3301
Petrovče. g-5272
Skale Jože, Ižanska cesta 46, Ljubljana,
preklicuje dejavnost pod opr. št.
25-0459/94, dejavnost bo prenehal opravljati 20. 4. 1998. s-5304
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Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Batič Miha, Šempas 130, Šempas, maloobmejno prepustnico AI 62585, izdala UE
Nova Gorica. g-5160
Bezovšek Bogdan, Luže 68, Šenčur, potni
list št. AA 640822, izdala UE Kranj. s-5080
Bezovšek Jana, Luže 68, Šenčur, potni list
št. AA 924228, izdala UE Kranj. s-5079
Bezovšek Mina, Luže 68, Šenčur, potni
list št. BA 447086, izdala UE Kranj. s-5081
Bečić Fehrija, Smetanova 31, Maribor,
potni list št. BA 161374, izdala UE Maribor.
p-5016
Bečić Šaban, Smetanova 31, Maribor, potni
list št. AA 725956, izdala UE Maribor. p-5017
Brezovar Darko, Polje, Cesta 6/10, Ljubljana, potni list št. AA 110336. s-5198
Brglez Andrej, Malije Blejca 12, Kamnik,
potni list št. AA 579983, izdala UE Kamnik.
s-5286
Brlec Peter Tadej, Obrtniška 5, Domžale,
potni list št. AA 178205, izdala UE Domžale.
s-5215
Brzović-Gognjavec Filip Dejan, Ljubljanska
c. 80, Domžale, potni list št. BA 328288, UE
Domžale. s-5127
Cehner Leon, Pod Urbanom 13, Kamnica,
potni list št. BA 371034, izdalal SO Maribor.
m-2886
Cehner Lidija, Pod Urbanom 13, Kamnica,
potni list št. BA 294230, izdala SO Maribor.
m-2885
Cimerljat Jože, Prušnikova 16, Maribor,
potni list št. BA 170533, izdala UE Maribor.
p-5224
Cveček Karel, Loka pri Framu 35, Fram,
potni list št. AA 858290, izdala UE Maribor.
p-5010
Doblekar Boris, Cankarjeva 2, Litija, potni
list št. AA 474663. s-5207
Dobrun Vanja, Šentjanž 29, Šentjanž, potni list št. BA 452089, izdala UE Sevnica.
p-5085
Elvis Balija, C. 24. junija 74, Ljubljana, potni list št. BA 145338. s-5165
Fele Matjaž, Cesta 9. avgusta št. 88, Zagorje ob Savi, potni list št. AA 281850, izdala
UE Zagorje ob Savi. p-5142
Ferbežar Manuela, Prešernova 47, Murska Sobota, potni list št. AA 733498. p-5090
Ferenčak Kristor, Vrbno 5, Šentjur, potni
list št. AA 756503, izdala UE Šentjur pri Celju. p-5086
Ferenčak Kristos, Vrbno 5/a, Šentjur, potni list št. AA 756504, izdala UE Šentjur pri
Celju. p-5087
Fras Vladimir, Opekarniška c. 25, Ormož,
potni list št. BA 435024, izdala UE Ormož.
g-5155
Frelih Mihael, Smledniška c. 43b, Kranj,
potni list št. BA 86202, izdala UE Kranj.
s-5331
Furlan Aleks, Trg J. Srebrniča 4, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico AI 22701, izdala UE Nova Gorica. g-5348
Gašperlin Ciril, Grajzerjeva 29, Ljubljana,
potni list št. AA 292883. s-5302
Gašperlin Karolina, Grajzerjeva 29, Ljubljana, potni list št. AA 463999. s-5303

Globlek Ana, Šaranovičeva ul. 7/a, Ljubljana, potni list št. AA 567224, izdala UE Celje.
p-5164
Gorišek Janez, Mrharjeva ul. 15, Ljubljana, potni list št. AA 16236. s-5143
Graj Magdalena, Kranjčeva 76, Lendava,
potni list št. BA 500297, izdala UE Lendava.
p-5098
Gregori Romana, Gospodinska 23, Ljubljana, potni list št. AA 588621, izdala UE Lljubljana. s-5108
Grohar Marko, Rožna dolina C. III/17b,
Ljubljana, potni list št. BA 14796, izdala UE
Ljubljana. s-5330
Grubelnik Jožef, Šalek 83, Velenje, potni
list št. AA 621951, izdala UE Velenje. p-5219
Grča Marija, Kobdilj 30, Sežana, maloobmejno prepustnico VS AI 48040, izdala OUNZ
UE Sežana. p-5088
Hadžialjević Alida Časar, Brilejeva 8, Ljubljana, potni list št. AA 767938. s-5078
Ivančič Marko Marjan, Volkmerjeva 11,
Ptuj, potni list št. BA 598060, izdala UE Ptuj.
s-5003
Jakšič Joško, Pot čez Gmajno 109, Ljubljana, potni list št. BA 500571. s-5181
Ježovnik Mitja, Kidričeva ul. 13, Žalec, potni list št. AA 964995, izdala UE Žalec. p-5191
Jeraj Helena, Dobruša 1 a, Vodice, potni
list št. BA 316690. s-5075
Jovičić Milenko, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list št. BA 522837. s-5278
Južna Vesna, Dragolja vas 23, Suhor, potni list št. AA 0521277. g-5225
Jurišić Slobodan, Beblerjeva ul. 18, Koper, potni list št. BA 401049, izdala UE Koper. g-5156
Jurič Alojz, Titova cesa 93, Slovenska Bistrica, potni list št. BA 203769. p-5196
Kacin Edvard, Morsko 10, Kanal, potni list
št. BA 122523, izdala UE Nova Gorica.
g-5275
Kacin Edvard, Morsko 10, Kanal, maloobmejno prepustnico AI 83735, izdala UE Nova
Gorica. g-5276
Kendić Suada, Zakotnikova 1, Ljubljana,
potni list št. AA 533339, . s-5140
Klančar Darja, Glinškova pl. 10, Ljubljana,
potni list št. BA 617814. s-5214
Klemenc Jože, Polje, Cesta VI/24, Ljubljana, potni list št. BA 415066. s-5057
Klinc Branko, Stantetova ul. 20, Velenje,
potni list št. BA 614014. p-5165
Klinc Franc, Zg. Hoče 29c, Hoče, priglasitveni list št. 064-1451/94. m-2856
Kodrić Dragutin, Regentova 2, Maribor,
potni list št. AA 547789. p-5222
Kordež Bojan, Trg svobode 12/b, Ravne,
potni list št. BA 136825, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-5031
Košir Roman, Rovte 82c, Rovte, potni list
št. AA 908539, izdala UE Logatec. s-5051
Krajnc Cvetko, Trate 57, Zg. Velka, potni
list št. BA 210994. m-2809
Krajnc Jožef, Šentilj pod Turjakom 88, Mislinja, potni list št. BA 424843, izdala UE Slovenj Gradec. g-5265
Krasnići Hysen, Pretnerjeva 5, Postojna,
potni list št. BA 630306, izdala UE Postojna.
p-5102
Krasnići Mirjana, Pretnerjeva 5, Postojna,
potni list št. AA 642835, izdala UE Postojna.
p-5101
Kroupa Žarko, Erjavčeva 5, Ljubljana, potni list št. AA 42938, izdala UE Ljubljana.
s-5110
Kurbegović Edina, Ul. Tomčka Dežmana
6, Kranj, potni list št. AA 704304, izdala UE
Kranj. p-5009
Lakota Branka, Triglavska c. 12, Mojstrana, potni list št. AA 451670. s-5138
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Lipovšek Zdravko, Jamova 70, Ljubljana,
potni list št. BA 314036, izdala UE Ljubljana.
s-5015
Ljuljić Nataša, Ul. Metoda Mikuža 18, Ljubljana, potni list št. AA 822963. s-5318
Lušin Igor, Ul. Vide Pregarčeve 37, Ljubljana, potni list št. BA 171796. s-5200
Maležič Klara, Gorenjska c. 37, Ribnica,
potni list št. AA 166381, izdala UE Ribnica.
s-5033
Matuš Lado, Murova 1, Jesenice, maloobmejno prepustnico št. AI 125537, izdala UE
Jesnenice. s-5135
Matuš Lado, Murova 1, Jesenice, potni list
št. BA 679074, izdala UE Jesenice. g-5134
Medić Džemil, Polanškova 32, Ljubljana,
potni list št. BA 480614. s-5028
Mikuž Marko, Rožna dolina, C. IX./35,
Ljubljana, potni list št. BA 248713. S-7102
Močnik Uroš, Papirniški trg 6, Ljubljana,
potni list št. AA 605999. s-5152
Nemec Alojz, Zg. Rečica 52, , Laško, potni list št. BA 169690. s-5185
Nemec Danijela, Ukmarjeva 22, Portorož,
potni list št. AA 202860. g-5129
Nikolavčič Elena, Soška 4, Solkan, maloobmejno prepustnico AI 43258, izdala UE
Nova Gorica. g-5307
Novak Pavel, Ul. Bratov Babnik 26, Ljubljana, potni list št. AA 768216. s-5308
Ocvirk Barbara, Kurirska pot 7, Ljubečna,
Celje, potni list št. AA 945463, izdala UE Celje. p-5022
Ogrešević Asim, Preglov trg 12, Ljubljana,
potni list št. AA 217240. s-5212
Okugić Danijela, Podvozna 16, Lucija, Piran, potni list št. BA 400130, izdano v Piranu
10. 4. 1995. p-5215
Omerovič Behrem, Mazovčeva pot 13,
Ljubljana, potni list št. BA 591346. s-5352
Otović Miljka, Ul. V. Kejžarja 37a, Jesenice, potni list št. BA 70812, izdala UE Jesenice. p-5019
Peternel Aleš, Predoslje 85b, Kranj, potni
list št. BA 717359, izdala UE Kranj. p-5220
Pompe Franc, Dergomaška ul. 32, Ljubljana, potni list št. AA 247873. s-5150
Pustinek Bojan, Podvin 1a, Celje, potni list
št. AA 863845. p-5020
Redžić Alma, Cesta talcev 15, Šoštanj, potni list št. BA 674815. p-5021
Reja Martin, Pražakova ul. 11, Ljubljana,
potni list št. AA 935843. s-5354
Rijavec Vesna, Slovenska 39, Maribor, potni list št. AA 572156. m-2805
Roudi Jožica, Bodonci 39, Bodonci, stalno obmejno prepustnico za Avstrijo št.
33723/87. p-5032
Salobir Norbert, Škofja vas 3, Škofja vas,
potni list št. BA 684661, izdala UE Celje. p-5225
Sever Tonček, Pot na Fužine 33, Ljubljana, potni list št. AA 593014. s-5241
Siročič Marjana, Kekčeva ul. 20, Ljubljana, potni list št. AA 824805. s-5166
Sredanovič Drago, Hrušica 172, Hrušica,
potni list št. AA 196667, izdala UE Jesenice.
p-5223
Steničnik Peter, Škapinova ul. 15, Celje, potni list št. AA 750848, izdala UE Celje. s-5025
Svetina Marijana, Britof 121, Kranj, potni
list št. AA 082821, izdala UE Kranj. s-5316
Šamec Igor, Žitence 63, Jurovski dol, priglasitveni list št. 21-0326/94. m-2848
Šarkezi Milan, Pušča 77 Černelavci, Murska Sobota, potni list št. BA 308704. p-5089
Širca Nataša, Krajna vas 20, Ljubljana, maloobmejno prepustnico VS AI 70636, izdala
UE Sežana. p-5221
Široka Maša, Izletniška 13, Koper, petletno listino za prehod meje z Italijo, št. AI
110560, izdala UE Koper. g-5091

Št.

Švraka Vesna, Paka pri Velenju 73b, Velenje, potni list št. BA 366330, izdala UE Velenje. p-5104
Talić Beisa, Cesta v Gorice 153, Ljubljana, potni list št. AA 111092. p-5070
Tomažič Irena, Sabonje 49, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 599825, izdala UE Ilirska
Bistrica. s-5279
Ugrin Marko, Krožna c. 4, Koper, potni list
št. AI 46540, izdala UE Koper. g-5349
Vajda Franc, Sokolska 44, Maribor, potni
list št. BA 660205, izdala UE Maribor. p-5197
Vicentijevič Oto, Cesta na Vrhovce 9, Ljubljana, potni list št. BA 291721. s-5002
Vrečko Anton, Teharska c. 120, Celje, potni list št. BA 84145, izdala UE Celje. g-5274
Willmann Rudi ml. , Vikrče 16a, Ljubljana,
potni list št. BA 197990, izdala UE Ljubljana.
s-5292
Zupančič Tanja, Klemenova ul. 45, Ljubljana, potni list št. AA 879107. s-5153
Žabjek Franc, Pot na Debeli hrib 57, Škofljica, potni list št. AA 528487. s-5259
Žabjek Polonca, Pot na Debeli hrib 57,
Škofljica, potni list št. AA 451745. s-5260
Žabkar Stanislava, Hladnikova c. 41, Ljubljana, potni list št. BA 312235. s-5063
Žabker Sašo, Zaloška 60, Ljubljana, potni
list št. BA 412248, izdala UE Ljubljana. s-5287
Žunko Zdenko, Bezena 20a, Ruše, potni
list št. BA 125309, izdala UE Ruše. m-2899

Druge listine
Abdaković Mirsada, Sinja Gorica 109a,
Vrhnika, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole. s-5195
Ajster Boris, Nova vas 24, Jesenice na
Dolenjskem, spričevalo, št. diplome 109, izdano leta 1985. g-5298
Ambrožič Igor, Lutrško selo 3, Otočec ob
Krki, letno spričevalo Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdano leta 1991/92. s-5201
Apotekar Branko, Peplno 6, Šmartno v
Rožni dolini, diplomo STŠ MT Celje - vzdrževanej vozil in strojev št. 2/-S-1370, izdana
leta 1988. m-2822
Arh Nada, Planina 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420762, reg. št.
41691. g-5183
Avguštin Kajetana, Kebetova ul. 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050799, reg. št. 209917, izdala UE Ljubljana. s-5068
Azazmeh Olga, Log 67, Boštanj, spričevalo zaključnega izpita, izdano leta 1975 na ime
Olga Lalovič. g-5300
Ačković Đemo, Kamniška cesta 13, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1974.
s-5042
Bahovec Aleksander, Gradišče nad Pijavo
Gorico 113, Škofljica, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 241316, reg. št. 32191,
izdala UE Ljubljana. s-5229
Balažic Damjan, Renkovci 128, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12353.
p-5018
Balažic Olga, Gabrk 2, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13122, izdala UE Škofja Loka. s-5194
Balažič Anita, Ul. Heroja Šlandra 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100803. m-2821
Baloh Rudolf, Zabukovica 156/a, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102684, izdala UE Žalec. p-5217
Baloh Samo, Med vrtovi 6, Portorož, delovno knjižico. g-5088
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Ban Kristina, Na S. H. Maroka 21, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4320.
p-5002
Barlič Andrej, Chengdujska cesta 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107497, reg. št. 191450, izdala UE Ljubljana. s-5128
Bastalič Saša, Prisoje 8, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 25428, izdala UE Koper.
g-5094
Batistič Marija, Cesta na Čuklje 18, Šempeter, vozniško dovoljenje. p-5139
Bašovič Nino, Jakčeva 18, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 42914. s-5044
Bedrač Anton, Bezjakova 140, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra pri Tam, izdano leta 1978 v Mariboru.
m-2840
Beltram Izidora, Bilje 30b, , Nova Gorica,
listino. p-5084
Bernot Mateja, Spodnje Prapreče 21, Lukovica, zavarovalno polico št. 455426, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-5266
Berus Miro, Vorančeva ul. 28, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8585, izdala Občina Novo mesto. s-5273
Bilkiewicz Jasna, Kardeljeva 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18387.
m-2871
Bitenc Marko, Sostrska 20 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36839, izdal
LPP. s-5315
Blažič Aleksander, Prvomajska 58, Nova
Gorica, listino. p-5212
Božič Boštjan, Dol. Suhadol 29, Brusnice,
delovno knjižico, reg. št. 35916, ser. št.
196354, izdana 27. 6. 1991. g-5234
Božič Jožef, Muzejski trg 6, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 14049, izdala UE
Koper. g-5121
Božič Jožefa, Dolenja vas 50, Senožeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11676.
g-5245
Bobič Branka, Belokranjska 15, Novo mesto, listino. g-5085
Bogataj Boštjan, Zasavska 29, Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
523317, št. reg. 35642, izdala UE Kranj.
s-5319
Boh Marko, Sojerjeva ul. 3, Ljubljana, potrdilo o homologaciji - izjava o ustreznosti vozila št. A 0078995, izdal Avtoimpex d.o.o. ,
Ljubljana, Celovška 150. s-5043
Bohak Darko, Bezje 2, Kranjska Gora, prometno dovoljenje za mopede št. S-795854.
Bohinc Uroš, Zg. Biznik 144, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287302,
reg. št. 40946. g-5122
Bokalič Emil, Kapele 8, Kapele, spričevalo. p-5031
Bombač Katja, Partizanska 46, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10101, izdala
UE Cerknica. s-5282
Bončina Mirko, Ul. Frana Kovačiča 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
25559, izdala SO Maribor. m-2844
Borse Aleksandra, Segova 8, Novo mesto,
delovno knjižico, ser. št. 213450, reg. št.
36761. g-5172
Borse Nataša, Nerinja vas 28, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 36908, izdala UE Novo mesto. g-5248
Borčič Gregor, Ul. Veljka Vlahoviča 61,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105784, izdala SO Maribor. m-2884
Bovha Karl, Vrenska Gorca 17, Buče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2723. p-5012
Bračko Bogo, Cesta k Dravi 10, Spodnji
Duplek, delovno knjižico št. 6368. m-2852
Brula Tomaž, Jelševnik 16, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10032. p-5199
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Bukovnik Stnislav, Koroška cesta 73, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5750.
m-2880
Bukovšek Barbara, Stara c. 14, Portorož,
indeks Pravne fakultete Univerze v Ljubljani,
izdano leta 1986/87. g-5296
Cajger Peter, Cesta zmage 75, Maribor,
zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1989. m-2816
Cigić Tanja, Župančičeva c. 4, Metlika,
spričevalo za 1. do 4. letnik Srednje tekstilne
šole v Kranju, izdano leta 1987-92. s-5179
Cvar Živa, Malči Beličeve 125, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19364. s-5075
Čadež Lea, Maroltova 3, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 10387. s-5201
Časar Andrej, Muharjeva 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40839. s-5206
Čeh Srečko, Žikarce 83, Zgornja Korena,
potrdilo o znanju CPP, št. 14249, izdala UE
Maribor leta 1988, kat. GH. m-2858
Čermelj Gregor, Ruška c. 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104229, izdala UE Maribor. m-2912
Černic Marisa, Budanje 30, Vipava, spričevalo o končani OŠ Draga Bajca, izdano leta
1990/91 na ime Marisa Kobal. g-5236
Črnko Bojan, Betnavska 131, Maribor, diplomo - vozniško za viličarja, izdano leta 1989.
m-2845
Čuk Janko, Predgriže 1, Črni vrh nad Idrijo, letno spričevalo 4. letnika Tehniške lesne
šole v Novi Gorici, izdano leta 1981. s-5146
Čuš Franc, Bratislavci 42, Polenšak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29341, izdala
UE Ptuj. g-5187
Čuček Matej, Šarhova ul. 28, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20001.
s-5147
Dajčman Jakob, Hotimirova ul. 7, Ljubljana, delovno knjižico. s-5008
Danko Žana, Ruska ul. 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110174.
m-2893
Decor & Design d.o.o. , Kmečka pot 24,
Ljubljana, preklic štampiljke, objavljene v UR.
l. št. 80/97. s-5221
Delač Janez, Novo Polje, Cesta XV. /21,
Ljubljana, evidenčni list za čoln št.
01/03-4147/97, št. reg. KP 1645. s-5281
Demšar Ana, Puštal 55, Škofja Loka, Alpetourovo vozno karto. g-5341
Dizelček d.o.o. , Kozarška 1, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 512077, izdala Zavarovalnica Tilia. s-5009
Dmitrović Branislav, Drenov grič 1, Vrhnika, delovno knjižico. s-5228
Dobrijević Radovan, Koseskega 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95304. m-2820
Dobrvc Majda, Prečna pot 4d, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1961, izdala
UE Piran. g-5018
Dolgan David, Povir 51g, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10185, izdala UE
Sežana. p-5080
Dolinšek Sabina, Kunaverjeva ul. 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134654, reg. št. 214668. s-5196
Dolinšek Stanka, Brode 25, Vransko, zaključno spričevalo 4. razreda Tehniške srednje šole Domžale, izdano leta 1971 na ime
Goropevšek Stanka. s-5215
Dolničar Miha, Zabretova ul. 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1044497,
reg. št. 194375, izdala UE Ljubljana. s-5353
Dorič Iztok, Trubarjeva 44, Celje, vozniško
dovoljenje št. 37963. p-5001
Dovidija Robert, Gosposvetska ulica 17,
Kranj, spričevalo 3. letnika, izdala Trgovska
srednja šola v Ljubljani leta 1996. s-5112
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Dragojkovič Milan, Golnik 46, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 24425.
g-5118
Drnovšek Urška, Sebebhe 5/a, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 9295,
izdala UE Tržič. g-5246
Drofenik Drago, Gorče 20, Libeliče, zaključno spričevalo SŠTNPU Ravne na Koroškem, izdano leta 1990. g-5017
Đukič Ankica, Mladinska 5, Gornja Radgona, zavarovalno polico št. 548654. g-5339
Emeršič Janko, Ob gozdu 33, Lenart v
Slov. goricah, zavarovalno polico št. AO
525903, izdala Zavarovalnica Adriatic.
m-2829
Erman Tomaž, Rodine 9a, Žirovnica
64274, indeks Poklicne gradbene šole v Ljubljani. s-5045
Faganelj Aleš, Lepa cesta 31, Portorož,
priglasitveni list opr. št. 40-1478/97, mat. št.
1093657. g-5130
Farkaš Martin, Hotiza 180 a, Lendava, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Avtošola Ježica v Ljubljani leta 1975. p-5082
Ferbežar Tomaž, Klanec 14, Škofljica, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole v
Domžalah, izdano leta 1982. s-5262
Ferlež Sašo, Grvatini 157, Ankaran, delovno knjižico. g-5093
Flander Tina, Kandijska 48, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21431, izdala Občina Novo mesto. g-5342
Fon Edi, Vilharjeva 21, Pivka, listino.
p-5194
Forstnarič Janez, Ormoška c. 136, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 1103.
g-5105
Friedl Marjetka, Bevkova ul. 5, Kamnik,
delovno knjižico. s-5076
Furjan Marjeta, Hum 24, Ormož, delovno
knjižico. p-5207
Furlan Andreja, Prvačina 200, Dornberk,
vozniško dovoljenje. p-5211
Furlani Metka, Pudob 44, Stari trg pri Ložu, dijaško mesečno vozovnico, št. 16358.
s-5164
Gajšek Aleš, Drapsinova 20, Celje, srednješolsko spričevalo. p-5163
Gantar Miha, Preglov trg 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5726. s-5267
Garbus Uroš, Glavni trg 42, Slovenj Gradec, spričevalo o končani SŠ Maribor - živilski
delavec v pekarstvu za šolsko leto 1994/95.
g-5175
Gašparič Štefan, Poznanovci 49, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 32393.
p-5091
Gjergjek Renata, Vidonci 20, Grad, letna
spričevala za leta 1980/81, 1981/82,
1982/83. p-5095
Glavica Bojan, Zelen breg 6/a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 549119. g-5206
Glazer Katja, Sernčeva 3, Maribor, zaključno spričevalo 3. letnika I. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1996. m-2874
Glunec Ivan, Hudalesova 48, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105739.
m-2864
Golež Alenka, Hotunje 29, Ponikva, indeks
izdan leta 1986/87. p-5008
Golež Matjaž, Okrog 10, Ponikva, delovno
knjižico št. 12264. p-5029
Golja Valerija, Hudovernikova ul. 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971654, reg. št. 90660. s-5202
Golnar Ivan, Sovjak 66, Sv. Jurij, listino.
g-5350
Golob Sabina, Dalmatinova 3, Sevnica,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 56, izdan
leta 1990/91. g-5020

Gorjup Katja, Kosarjeva ul. 43, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu II. gimnazije Maribor, izdano leta 1992. m-2877
Gorše Roman, Zapudje 21, Črnomelj, spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole v Novem mestu, izdano leta1991/92. s-5334
Gosar Gorazd, Goriška 14, Maribor, spričevalo Šole za voznike motornih vozil Maribor,
izdano leta 1975. m-2839
Govek Alojzij, Trnovec 5, Rečica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4495. p-5195
Gržinič Geraldina, Obala 126, Lucija, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8012.
g-5345
Gržinič Mario, Kmečka 9, Koper, spričevalo SPŠ Piran, št. 18/147, izdano leta 1977.
g-5253
Grbas Peter, Žabnica 28, Žabnica, Alpetourove vozne karte, št. 470653 na ime Grabas Peter. g-5096
Gregori Romana, Gospodinjska 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
168141, S 263961, izdala UE Ljubljana.
s-5107
Gregorič Bogdan, Gradnikove brigade 57,
Nova Gorica, spričevalo Kovinarske šole v Novi Gorici, št. 3370, izdano leta 1977. g-5026
Grgič Mario, Ravne 24, Tržič, vozno karto.
g-5030
Gunšek Melita, Borštnikova 51, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100037.
m-2879
Habjan Tomaž, Preserska ul. 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1024027,
reg. št. 206999, izdala UE Ljubljana. s-5332
Hacin Vinko, Bukovčeva 1, Radomlje, zaključno diplomo Srednje lesarske šole v Škofji
Loki. g-5174
Hauptman Stanko, Žikarce 9, Zg. Korena,
zaključno spričevalo Trgovske šole za šolsko
leto 1979/80. g-5162
Hlebš Sonja, Gramozna pot 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26154.
s-5158
Hofbauer Zlatka, Groharjeva 5, Maribor,
zaključni izpit Šolskega centra Tam Maribor,
izdan leta 1978. m-2894
Horvat Ivica, Vlahovičeva ul. 38, Ljubljana,
spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu
Srednje šole za medicinske sestre, izdano leta 1977 na ime Zajc Ivica. s-5184
Horvat Jožef, Plečnikova 41 Krog, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje št. 25750.
p-5204
Horvat Mijo, Sajmište 19, Čakovec, spričevalo Železniške srednje šole v Mariboru,
izdano leta 1960. m-2868
Hrastnik Rosemarie, Limbuška 167, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
56732. m-2905
Hrašovec Zdenka, Cmureška c. 3, Lenart
v Slov. Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9967, izdano leta 1995. m-2824
Hren Borut, Dražica 23, Borovnica, kupone in zavarovalno polico št. 507511, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-5119
Hren Tatjana, Loška gora 28, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11297. p-5285
Hrga Aleš, Šturmovci 20, Videm pri Ptuju,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 29851,
izdala UE Ptuj. g-5249
Hribar Rok, Dolenjska cesta 19, Ljubljana,
delovno knjižico. s-5071
Humar Irena, Cesta na Bokalce 20č, Ljubljana, strokovni izpit Republiškega komiteja za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, izdano leta 1983 na ime Lukman Irena. s-5001
Hunt Marianna Yasmin, Pavšičeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 689263. št. reg. 129429. s-5073
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Hvalec Andrej, Štrekljeva 58, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 948827.
m-2861
Hvalec Blaž, XXX. divizije 12, Portorož, potrdilo o državljanstvu. g-5235
Ilić Verica, Krivec 1, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1135288, reg. št.
215021, izdala UE Ljubljana. s-5066
Ilnikar Milan, Litijska c. 132, Ljubljana, delovno knjižico. s-5222
Ilnikar Romana, Litijska c. 132, Ljubljana,
delovno knjižico. s-5223
Irkelj Anton, Smerinje 11, Kranjska gora,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, ŠT. s
604966. g-5023
Jaklič Jure, Pot k ribniku 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097199, reg. št. 196588, izdala UE Ljubljana. s-5159
Janžekovič Frančiška, Mali Moravščak 5,
Videm ob Ščavnici, delovno knjižico. p-5024
Janžič Gregor, Orožnova 5, Maribor, spričevalo IV. letnika Srednje kovinarske, strojne
metalurške šole Maribor, izdano leta
1996/97. m-2908
Jankovič Marica, Muzejska 9, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7347. g-5325
Jazbec Agata, Marušičeva 9, Koper, delovno knjižico. g-5322
Jašarević Aida, Franca Mlakarja 12, Ljubljana, indeks Visoke upravne šole v Ljubljani,
izdan leta 1997. s-5351
Jelen Darinka, Sedlašek 56/a, Podlehnik,
potrdilo o lastništvu delnic Perutnine Ptuj na
ime Darinka Jelen, serije B, C, D. g-5104
Jelenc Boris, Dolenja vas 78, Selca, zaključno spričevalo OŠ pri Ljudski univerzi
Kranj, izdano leta 1992. s-5145
Jeler Cvetko, Dobrova 56, Senovo, zaključni izpit Srednje živilske šole št. 937, izdan leta 1977. m-2825
Jelerčič Matjaž, Merlšaki 26, Renče, listino. g-5035
Jenuš Bojan, Zg. Duplek 7, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99773. m-2859
Jern Feliks, Vurmat 24, Ožbalt, zaključni
izpit I. gimnazije, izdan leta 1981. m-2800
Jevšek Anita, Dolenji Globodol 15a, Mirna
peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24425, izdala Občina Novo mesto. g-5326
Jordan Mihael, Dobrava pri Kostanjevici 8,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4366. s-5337
Jovan Petra, Slivnica 72, Celje, diplomo
izdano leta 1988/89. p-5003
Južna Vesna, Dragomlja vas 23, Suhor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3311.
g-5190
Jug Stanislav, Dravinjska c. 99, Poljčane,
zavarovalno polico št. 540294, izdala Zavarovalnica Adriatic. m-2890
Juhart Danilo, Knifičeva 12, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BCGHE, št. 1392.
m-2828
Jurkošek Jure, Miličinskega 14, Celje, vozniško dovoljenje št. 40564. p-5005
Juvan Tina, Preglov trg 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9693. s-5310
KLM, d.o.o. , Ferrarska 14, Koper, zavarovalne police št. 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067, 1068, 1069, 1070, izdala Zavarovalnica Adriatic, d. d. , Koper. g-5113
Kali Franc, Mariborska 76a, Celje, vozniško dovoljenje št. 37395. p-5027
Kapun Aljaž, Ul. XIV. divizije 7, Rimske toplice, vozniško dovoljenje. p-5092
Katić Dragan, Zolajeva 12, Maribor, diplomo SKSŠ Maribor, izdano leta 1989. m-2846
Kavčič Marko, Olatiševa 25, Cerkno, vozniško dovoljenje. p-5030

Kek Matjaž, Zrkovska c. 154, Maribor, študentsko izkaznico št. 81512373. m-2904
Kenda Miran, Ljubljanska 27, Celje, vozniško dovoljenje št. 19850. p-5162
Kendič Damir, Nedeljska vas 9, Kranj, Alpetourovo vozovnico št. 419534. g-5125
Kern Martina, Habjanova 30, Kamnik, spričevalo Srednje ekonomske šole Rudolfa Maistra, izdano leta 89/90, na ime Rojc Martina.
s-5311
Kersnik Dejan, Spodnje Rute 39, Gozd
Martuljek, spričevalo o zaključnem izpituSrednje gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano leta
1992. s-5069
Kirbiš Špela, Ul. Lojzeta Hrovata 9, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1995/96. s-5289
Klanjšček Ilinka, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 931618,
reg. št. 90363. s-5144
Klarič Dean, Pittonijeva 18, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9701. g-5258
Klasinc Leonida, Starše 79a, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98517, pri SO
Maribor. m-2814
Klasinc Leonida, Starše 79a, Starše, študentsko izkaznico št. 81508819. m-2813
Klavžar Drago, Ilirska 2, Krško, dijaško mesečno vozovnico, št. 31880. s-5133
Klemenčič Smiljan, Cankarjeva 12, Murska
Sobota, diplomo Srednje strojno metalurške
šole, izdano leta 1985 v Mariboru. m-2865
Kmetič Petra, Sp. Dobrenje 14, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole Maribor, izdano leta
1992. m-2909
Knavs Anton, Novakova ul. 5, Ljubljana,
vozno karto št. 80, izdal LPP. s-5306
Knezoci Drago, Betnavska 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
80219, izdala SO Maribor. m-2843
Koci Danica, Maroltova 10, Ljubljana, kupone zavarovalne police št. 561423, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-5327
Kocijančič Sandra, Kašeljska cesta 109,
Ljubljana, delovno knjižico. s-5076
Kodele Jordan, Budanje 131, Vipava, spričevalo 2. letnika Srednje gozdarske šole Postojna, izdano decembra 1997. g-5277
Kodrič Jože, Cesta talcev 35, Rače, certifikat 000844 za prevoz nevarnih snovi, izdan
10. 6. 1995. m-2804
Kodrič Jože, Cesta talcev 35, Rače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 38813.
m-2803
Kofol Mira, Trg revolucije 101, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7591, izdala UE Trbovlje. g-5010
Kofol Rok, Trg revolucije 101, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8460, izdala UE Trbovlje. g-5011
Kojc Vojko, Limbuška 41, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 602, izdala UE
Maribor. m-2832
Kokalj Janez, Vegova ul. 8a, Moravče, spričevalo šole za poklicne voznike motornih vozil
Ježica, izdano leta 1976. s-5203
Kokalj Vida, Slamnikarska ul. 14, Mengeš,
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1996/97. s-5053
Kokol Jakob, Skorga 19a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5769, izdala UE Ptuj.
g-5250
Kokol Suzana, Kozjak 69, Zg. Kungota,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29424, izdala SO Pesnica. m-2896
Komerički Marjan, Ul. talcev 5, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8434, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-5099
Kompara Marjan, Dolenjska cesta 54,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1880, reg. št. 71449. s-5041
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Kopač Ivanka, Podgorica 87, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
v Kamniku, izdano leta 1992/93. s-5055
Kornhauzer Vesna, Viška c. 44, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 62467,
reg. št. 161551, izdala UE Ljubljana. s-5336
Koršček Damijan, Vinski vrh 5, Šmarje pri
Jelšah, diplomo Centra srednjih šol tehničnih
in družboslovnih usmeritev Velenje, izdana
16. 6. 1989. g-5176
Kos Mateja, Plešičeva ul. 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27358.
s-5037
Kos Rudolf, Center 89, Črna na Koroškem, izkaznico vojnega invalida, št. 03666.
g-5103
Kosec Brigita, Rožičeva ulica 3, Ljubljana,
delovno knjižico. s-5333
Kostandina Jelina, Hum 61a, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-5256
Kovačič Aron, Kolarska 26, Koper, spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper. g-5321
Kovše Mojca, Spodnje Gameljne 105,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, izdano leta 1990/91. s-5067
Kozlovič Vlastjan, Prisoje 8, Koper, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 5, izdano dne
5. 9. 1973. g-5312
Krajnc Zlatko, Košnica 32, Celje, letno
spričevalo in spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev Ljubljana, izdano leta1985. g-5021
Kralj Stanko, Cesta Proleterskih brigad 55,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
22883. m-2802
Kranjec Jerica, Grudnova 1, Celje, zaključno spričevalo Gimnazije Celje za šol. leto 1981,
izdano leta 1981, št. 46/81-16. m-2831
Krempuš Daniela, Migojnice 86/b, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 902806,
izdala UE Žalec. p-5218
Krepek Tomislav, Trg Dušana Kvedra 13,
Maribor, delovno knjižico št. 5924. m-2891
Križ Zmagoslav, Zorkova 12, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1978/79. m-2867
Kristl Stanislav, Goriška 7, Maribor, spričevalo 2. in 3. letnika ter zaključno spričevalo
Poklicne kovinarske šole Maribor, izdano leta
1977/78 in 1978/79. m-2869
Kropivšek Katja, Vrhpolje 49, Kamnik, preklic preklica potnega lista št. AA 814463, preklic objavljen v Ur. l. RS, št. 54/97, s-54162.
s-5092
Kuhar Anton, Zgornja Radovna 12, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
302549. g-5090
Kuhar Ivan, Križni vrh 13, Laporje, končno
spričevalo Elektro gosp. šole Maribor, izdano
leta 1971/72. m-2818
Kuhar Mateja, Ob Sotočju 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214582, reg. št. 221843, izdala UE Ljubljana. s-5301
Kukovec Brigita, Markovci 81, Markovci,
spričevalo prvega letnika Trgovske šole, izdano leta 1992. g-5239
Kukovec Petra, Sp. Jakobski dol 78, Jakobski dol, vozniško dovoljenje, kat. HG, št.
6665, izdala SO Pesnica. m-2897
Kurent Leon, C. II. grupe odredov 51,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete, izdan
leta 1996. s-5137
Kuselj Valerija, Strahinj 115, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1055973,
reg. št. 46082, izdala UE Kranj. g-5097
Lakota Branka, Triglavska cesta 12, Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1175645, izdala UE Jesenice. s-5261
Langenfus Silva, Ulaka 8, Velike Lašče,
delovno knjižico. s-5077
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Lapajne Anton, Kamovci 35, Lendava, zaključno spričevalo Žel. ind. šole v Mariboru,
izdano leta 1966. m-2876
Lavtar Mojca, Polje 17, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18963. g-5182
Lazar Djurdžica, Partizanska 37, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo Gostinske šole Maribor, izdano leta 1981/82. m-2827
Lazar Lidija, Ivanovci 4, Fokovci, spričevalo izdano leta 1993/94. p-5015
Lazar Suzana, Tiha 6, Maribor, zaključno
spričevalo Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta 1983. m-2883
Lašič Jani, Pržanjska cesta 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 932401
, št. 159191. s-5073
Leburić Mirela, Celovška c. 179, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107411, reg. št. 211761, izdala UE Ljubljana. s-5205
Lenarčič Dominika, Nasipna ul. 69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
69277. m-2877
Leonardi Franc, Dobrič 1, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 1005109,
izdala UE Žalec. p-5161
Likar Tina, Laniše 14, Sovodenj, Alpetourovo vozovnico, št. 477292. g-5170
Lončarič Dušan, Bazoviška 19, Portorož,
vozniško dovoljenje št. 9633, izdala UE Piran.
g-5082
Loparnik Dušan, Sp. Kamenščak 9/g, Ljutomer, maturitetno spričevalo Gimnazije Frana
Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1972. g-5338
Lopatič Miran, Dol. Pirošica 3b, Cerklje ob
Vrbi, zaključno spričevalo Srednje kovinarske
in elektro šole Krško, izdano leta 1985.
g-5013
Lovrenov Života, Rojčeva 16, Ljubljana, delovno knjižico, ser. št. D 124761, reg. št.
14436. s-5111
Lovrenčec Alenka, Kovačeva ul. 23, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3617, izdala UE Lendava. p-5216
Lukač Silva, Poljska pot 5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 701511,
reg. št. 19007, izdala UE Domžale. s-5340
Lukač Vlado, Kardeljeva 57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78525.
m-2836
Lukić Predrag, Erjavčeva 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 96789, izdala UE Maribor. m-2817
Lukič Dušan, Pivška ul. 3, Postojna, delovno knjižico. p-5214
Makuc Marija, Goriška 3, Ajdovščina, listino. g-5264
Malenšek Branka, Ulica na grad 4, Ljubljana, službeni izkaznici: urbanistična inšpekcija
AA 4000084 in gradbena inšpekcija AA
000123. s-5139
Mali Aleš, C. talcev 8a, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, izdala UE Jesenice.
g-5324
Marčeta Zoran, Partizanska c. 49, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104958. m-2878
Markelj Marko, Sevlje 9, Selca, Alpetourovo vozovnico št. 524157. g-5171
Marković Matijaž, Groharjevo 4, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 21882.
s-5126
Marolt Boris, Bloška polica 3b, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1804989, reg. št. 7022. g-5244
Marčeta Zoran, Partizanska c. 49, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104958. m-2878
Matek Ivo, Foršt 40, Ljubno ob Savinji,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8773.
s-5217
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Matjašič Tomaž, Šutna 12, Kamnik, indeks
Fakultete za organizacijske vede v Kranju, izdan leta 1992. s-5191
Matko Polonca, Stanetova 31, Celje, študentsko izkaznico, izdana leta 1997. s-5283
Matko Rudi, Črnuška c. 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 892390,
reg. št. 155718, izdala UE Ljubljana. s-5329
Maček Martin, Podpeška cesta 203, Vnanje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1103229, št. reg. 183651. s-5314
Medved Silva, Škofja vas 13, Škofja vas,
vozniško dovoljenje. p-5209
Mejak Lada, Štefanova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1000070.
št. reg. 208940. s-5072
Mikuš Urška, C. na Loko 29, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36198. s-5210
Milinčić Miroslav, Prešernova 11, Lenart v
Slov. Goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 582565. m-2857
Miličevič Peter, Radvinska 2, Maribor, spričevalo za III. letnik I. gimnazije Maribor, izdano leta 1997. m-2815
Milutinovič Peter, Glinškova pl. 10, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje lesarske
šole, izdano leta 1995. s-5218
Modrijan Damjan, Notranjska c. 29a, Logatec, dijaško mesečno vozovnico, št. 1170.
s-5157
Mohorič Uroš, Log 44, Železniki, indeks
Fakultete za šport, izdan leta 1996/97.
s-5211
Mokič Verica, Goriška 4, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 72454. m-2873
Moro Zvezdana, Stopniška pot 4, Portorož, zaključno spričevalo in spričevalo 1. , 2.
in 3. letnika SGTŠ Izola. g-5242
Mrak Tadej, Kajuhova 6, Idrija, dijaško mesečno vozovnico, št. 15766. s-5309
Mrzlič Davor, Vena Pilona 7, Koper, vozniško dovoljenje. g-5323
Mulec Rupert, Lackova c. 164, Limbuš,
zaključno spričevalo Živilske šole v Mariboru,
št. 1331, izdano leta 1982. m-2863
Muratović Muhidin, Strossmayerjeva 10,
Maribor, delovno knjižico št. 43336. m-2901
Muratovič Hasan, Naselje Aleša Kaple 6/a,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4511, izdala UE Hrastnik. g-5297
Murko Marija, Ribiška 7, Slovenska Bistrica, spričevalo GŠC Maribor, št. 140, izdano
leta 1972. g-5019
Muster Dušan, Počehova 50, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 78629.
m-2808
Nemec Alojz, Zg. Rečica 12, Laško, delovno knjižico. p-5004
Nemec Boris, Hrastje Mota 6, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10303, izdala UE Gornja Radgona. p-5103
Nemec Boris, Hrastje Mota 6, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10303, izdala UE Gornja Radgona. p-5159
Nemec Danijela, Ukmarjeva 22, Lucija,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 2088, izdala
UE Piran. g-5086
Nemec Goran, Gramozna pot 9, Šempeter pri G. , vozniško dovoljenje. g-5251
Oblak Bojan, Dol št. 2, Logatec, indeks in
zaključno spričevalo Srednje železniške šole v
Ljubljani, izdano leta 1992. s-5328
Oblak Tomislav, Avsečeva ul. 22c, Ljubljana, zavarovalno polico št. 0479410 AO, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-5151
Obranovič Marko, Pod gozdom cesta
6/21, Grosuplje, spričevalo 5. razreda OŠ
Vodmat, izdano leta 1992. s-5252
Ogrizek Ivan, Goriče 13, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 271, izdala UE
Postojna. p-5160

Ojsteršek Tatjana, Levčeva ul. 14, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
183561, reg. št. 15210, izdala UE Domžale.
s-5141
Olluri Teura, Brilejeva 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 41476. s-5040
Omerzel Danica, Marno 33, Dol pri Hrastniku, zaključno spričevalo. p-5208
Orthaber Franc, Hočko Pohorje 1c, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 94004,
izdala UE Maribor. m-2854
Oršanič Tea, Cankarjeva 8, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8485. p-5193
Otolani Romana, Cesta 27. aprila 21, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11091.
s-5219
Ošlaj Alojz, Kodrova ul. 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 890926,
reg. št. 92849. s-5048
Padežnik Milan, Boharina 23, Zreče, zaključno spričevalo IKŠ Maribor, izdano leta
1968. m-2835
Padežnik Milan, Boharina 23, Zreče, diplomo Avtomehaničnega šolskega centra Maribor, izdano leta 1991, št. 196/91. m-2834
Pagon Dejan, Celjska ul. 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 146572,
reg. št. 160254, izdala UE Ljubljana. s-5290
Pandurovič Nikola, Bernetičeva 2, Koper,
vozniško dovoljenje. g-5313
Pangerc Franko, Gradiše 22, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje kat. ABCEFGH, št. S
1210919, izdala UE Ajdovščina. g-5299
Pančur Aleš, Trubarjeva ul. 4, Mengeš,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra srednjega
usmerjenega izobraževanja Jesenice, izdana
leta 1990/91 in 1991/92. s-5200
Pavlaković Gregor, Ulica 15. maja 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1103402, reg. št. 206557, izdala UE Ljubljana. s-5224
Pavletič Branko, Pavšičevo naselje 12, Nova Gorica, listino. s-5077
Pavlič Anton, Gor. Vrhpolje 11, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33525,
izdala UE Novo mesto. g-5343
Pavlovič Tomaž, Hrvatini 183/a, Ankaran,
letna spričevala SKPŠ 1. in 2. letnika, izdana
leta 1992/93, 1993/94. g-5178
Pašagič Semir, Mrakova 1, Kranj, diplomo
SGŠ Kranj. g-5123
Pačnik Franc, Podgorska c. 114, Slovenj
Gradec, spričevalo Šole za poklicne voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1973.
s-5295
Pepić Milutin, Klanska ulica 11, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
324152, reg. št. 39155. s-5056
Peras Danjel, Temnica 18, Kostanjevica
na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, .
g-5100
Perko Hilda, Češka ul. 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42055, izdala
SO Maribor. m-2841
Pertovt Suzana, Srednje 12, Kanal, indeks
Pedagoške fakultete Maribor, št. 61138689.
m-2881
Petek Maja, Strmca 3, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10564, izdala UE
Laško. p-5006
Peternel Svetlana, Tolminska cesta 29,
Idrija, spričevalo o končani OŠ, izdano leta
1997. g-5078
Petrač Milena, Kmaniška 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 786374,
reg. št. 10280, izdala UE Domžale. s-5163
Petrič Vesna, Olge Mohorjeve 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3613.
s-5220
Pečan Sašo, Ljubljanska c. 84, Domžale,
zavarovalno polico št. AO 191598, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-5148
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Piko Mojca, Komenskega ul. 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1132548, reg. št. 215960, izdala UE Ljubljana. s-5106
Pikovnik Barbara, Kranjska c. 4/d, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
160724. s-5036
Plahutnik Nada, Frana Albrehta 4a, Kamnik, delovno knjižico. g-5083
Plankar Vesna, Na Zelenici 3b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12834, izdala UE Vrhnika. s-5149
Planko Frančiška, Jana Husa 8, Celje, listino. p-5011
Plevnik Viljem, Planina 1, Kranj, delovno
knjižico. s-5294
Požar Polonca, Erjavčeva 25, Koper, vozniško dovoljenje št. 3307. g-5029
Podbregar Alojzij, Vrh pri Mlinšah 2, Izlake, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9409. s-5317
Podgorelec Stanislav, Mihalovci 13, Ivanjkovci, zaključno spričevalo za poklicne voznike Kmetijska šola Maribor, izdano leta 1977.
m-2882
Podgoršek Janez, Janževski vrh 47, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9301. p-5023
Pogorevc Jeanette, Zidanškova ul. 19, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14617. g-5099
Polšak Nataša, Lopaca 7c, Prevoje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11071. p-5007
Ponikvar Gregor, Brilejeva ul. 2, Ljubljana,
delovno knjižico. s-5192
Poplas Karmen, Pernice 8, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8808,
izdala UE Radlje ob Dravi. p-5205
Potočnik Boštjan, Stubiška 5, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5023. m-2833
Potočnik Tina, Posavskega 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43400s-5320
Potrebin Mirjam, Brilejeva ul. 14, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta 1992/93.
s-5202
Potrpin Alojzija, Kozinova c. 11, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5586,
izdala UE Grosuplje. s-5131
Povše Milan, Cerovica 19, Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3680.
a-5007
Pralija Barbara, Ul. 5. Prekomorske 4, Ptuj,
indeks Pedagoške fakultete Maribor, št.
61138821. m-2872
Pribac Elvis, Sečovlje 98, Sečovlje, spričevalo o končanem šolanju. g-5177
Primužič Leopoldina, Breg 82, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 15207.
g-5255
Prinčič Danica, Kozana 25, Dobrovo, vozniško dovoljenje. g-5101
Puhan Dejan, Bugojina 9a, Bugojina, letnega spričevala za 2. in 3. letnik Srednje gradbene teh. šole Maribor, izdana leta 1993,
1994. m-2838
Pungerčar Mojca, Partizanska 18a, Rakek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9438, izdala UE Cerknica. g-5022
Pušnjak Janez, Sp. Polskava 336, Pragersko, zaključno spričevalo OŠ Sp. Polskava.
m-281
Race Franc, Rodik 25, Kozina, zavarovalno polico št. 401579 s 50% bonusom, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-5231
Rade Marija, Vanganel 60, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7620. g-5254
Raišić Luka, Medenska c. 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999651,
reg. št. 209636, izdala UE Ljubljana. s-5204

Račič Tomaž, Tovarniška 9a, Celje, delovno knjižico. p-5105
Rechberger Urška, Tacenska cesta 119,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 930016, št. 167704. s-5071
Reisman Bojana, Pod vinogradi 25, Maribor, spričevala 1. , 2. , 3. in 4. letnika Pedagoške gimnazije v Mariboru, izdana leta
1977-80. m-2826
Rejc Pavle, Podlonk 24, Železniki, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 16677,
izdala UE Škofja Loka. s-5065
Rekić Emir, Kržišnikova ul. 8, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 205459. s-5355
Remic David, Zanova 24, Kranj, vozniško
dovoljenje. g-5347
Repina Janko, Vosek 2, Pernica, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške elektro, strojne in tekstilne šole Maribor, izdano leta 1974.
m-2906
Resnik Dušan, Smrekarjeva ul. 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
411213, reg. št. 3139, izdala UE Ljubljana.
s-5288
Rifelj Helena, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
indeks Naravoslovno tehniške fakultete, Oddelek za geologijo v Ljubljani, izdano leta 1987
na ime Mervič Helena. g-5084
Rijavec Vesna, Slovenska 39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 47770.
m-2805
Rožič Jožef, Bevkova 7, Dob, zavarovalno
polico št. 508000, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-5268
Rožič Vanja, Javornik 24, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11505, izdala UE Ravne na Koroškem. g-5189
Rožnik Mateja, Velika Loka 20, Velika Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
991728, št. 9884. s-5072
Rugan Jože, Falinič Breg 51, Cestica, zaključni izpit Lesne industrijske šole Maribor,
izdan leta 1969/70. m-2860
Sajko Milena, Šentiljska 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11718.
m-2849
Salobir Norbert, Škofja vas 3, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, št. 7670.
p-5096
Samastur Irena, Sp. Polskava 88, Pragersko, maturitetno spričevalo II. Gimnazije Miloša Zidanška Maribor, izdano leta 1968/69.
m-2887
Samec Uroš, Novosadska 12, Ljubljana,
indeks, izdala FDV v Ljubljani leta 1996.
s-5038
Samec Uroš, Aškerčeva 19, Domžale, delovno knjižico. s-5271
Schattovich Stefan, Dunajska c. 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. S
1106300, reg. št. 203796, izdala UE Ljubljana. s-5006
Selan Aleksandra, Stranska vas 45, Ljubljana, delovno knjižico. s-5230
Senjak Jure, Milje 41, Visoko, Alpetourovo vozovnico št. 416635. g-5169
Sepič Taja, Benčičeva 2/a, Koper, vozniško dovoljenje, št. 40596, izdala UE Koper.
g-5116
Sever Romina, Keltska 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110265, izdala UE Maribor, . m-2875
Sever Vlasta, Gradišče 15c, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12750, izdala
UE Vrhnika. s-5132
Shala Agron, Rusjanov trg 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16227. s-5269
Simončič Ferlan Nevenka, Pavšičeva ul. 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 22372, reg. št. 8499, izdala UE Ljubljana.
s-5014
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Siročič Marjana, Kekčeva ul. 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841494, reg. št. 155805, izdala UE Ljubljana. s-5167
Skubic Andrej, Adamičeva cesta 1, Šmarje
Sap, delovno knjižico. s-5058
Skubic Robert, Ig 385, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 595387, reg. št.
196598. s-5046
Slapnik Srečko, Zabukovica 99, Griže, delovno knjižico. p-5093
Smonker Tamara, Ig 50, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 40932. s-5280
Srenjšček Amalija, Katarija 11, Moravče,
spričevala 1. , 2. , 3. in 4. letnika Gimnazije
Bežigrad v Ljubljani, izdano leta 1978-82.
s-5154
Stol d.o.o. , Sloga Moste, Moste 2a, Komenda, kotelni knjižici stabilnih tlačnih posod
št. 90047 in 56247. g-5034
Strman Jelena, Zagrebška 16, Brežice,
spričevalo 4. letnika Ekonomske srednje šole
Trbovlje na ime Gale Jelena, izdano leta
1967/68. g-5016
Strman Jelena, Zagrebška 16, Čatež, Brežice, spričevalo zaključnega izpita Ekonomske srednje šole Trbovlje, izdano leta 1968.
g-5237
Subotič Srečo, C. pod Slivnico 7, Cerknica, listino. g-5263
Suljič Rizah, Marezige 47, Marezige, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 41938, izdala UE
Koper. g-5188
Svenšek Gordana, Ul. Ruške čete 7, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7424.
m-2830
Svetina Mojca, Štorje 2, Sežana, zaključno spričevalo za leto 1991/92 Srednje družboslovne in ekonomska šola. p-5081
Svetina Mojca, Štorje 2, Sežana, zaključno spričevalo Srednje družboslovne in ekonomske šole, izdano leta 1991/92. p-5094
Svilenkovič Vesna, Spodnje Gameljne 2/h,
Ljubljana Šmartno, zavarovalno policošt.
0474833, izdala Zavarovalnica Tilia. s-5043
Svoljšak Mitja, Ul. bratov Učakar 82, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
790095, reg. št. 200645, izdala UE Ljubljana. s-5335
Šantelj Stanislav, Zvezda 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 429140,
reg. št. 9099. s-5061
Šeklič Klavdija, Tekačevo 23a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
14038, izdala UE Šmarje pri Jelšah. g-5102
Šimenko Ivan, Ul. Talcev 6, Miklavž na
Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 95203. m-2892
Šinkovec Ivan, Ul. Sv. Barbare 1, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
532023, reg. št. 2155, izdala Občina Idrija.
p-5079
Šinkovec Urša, Oslavijska ulica 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 24249.
s-5059
Škof Jože, Dekmanca 5a, Bistrica ob Sotli, spričevalo Šolskega centra Boris Kidrič Celje, Poklicna šola voznikov motornih vozil, št.
5844. p-5033
Škofic Peter, Sr. Dobrava 6a, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1354. g-5027
Škorjanc Marjan, Pobrež 5, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7726. g-5098
Škvarč Petrik, Dramlje 6, Dramlje, vozniško
dovoljenje št. 10351. p-5192
Šobar Milena, Ragovska ul. 2, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1007.
g-5120
Šolar Oskar, Jalnova 7, Radovljica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23646. g-5346
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Šoštarko Mojca, Ljubeljska 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 60428, S
633236, izdala UE Ljubljana. s-5109
Šparkel Albin, Alpska cesta 3, Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za gostinstvo Novo mesto, izdano leta 1970. 5004
Šparovec Sebastjan, Obrtniška cesta 8,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15259. s-5208
Šrah Marjan, Sodinci št. 32a, Velika nedelja, zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole za poklicne voznike, izdano leta 1987 v
Mariboru. m-2895
Štabuc Roman, Stolni vrh 25, Maribor, delnice št. 530263. m-2819
Štiblar Milan, Satahovci 22, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 18468. p-5097
Štolfa Danica, Zabrdje 34, Mirna, spričevala za 1. , 2. in 3. letnik Gostinske šole na
ime Bon Danijela. g-5087
Štrabac Drago, Bosna in Hercegovina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 243882,
reg. št. 186402, izdala UE Ljubljana. s-5062
Štravs-Grilc Barbara, Šaranovičeva ul. 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1003096, reg. št. 174762. s-5024
Štrus Petra, Ul. Pohorskega bataljona 183,
, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
263. s-5012
Šunkar Andrej, Olševek 54, Preddvor, spričevalo o končani OŠ Preddvor, izdano leta
1979. s-5074
Tajnikar Julijana, Škalska 9, Slovenske Konjice, izkaznico veterana št. 8326. p-5213
Tancek Vida, Moste 79a, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17028. s-5032
Tešič Tanja, Martina Kerpana 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8572. s-5050
Thaler Joži, Strahinj 58, Naklo, Alpetourova vozovnica št. 473035, na ime Thaler Roman. g-5124
Thači Gazmend, Rifata Burdjevića 6/21,
Priština, osebno delovno dovoljenje, št.
0424466388. s-5209
Todorovska Melina, Tesarska ul. 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
10648577, reg. št. 210737. s-5193
Toplak Miro, Črmljenšak 11, Voličina, zavarovalno polico št. 441243, izdala Zavarovalnica Adriatic. m-2851
Toškan Vladimir, Vanganel 40, Koper, diplomo Kovinarske šole Koper. g-5238
Trobej Stanislava, Otiški vrh 63, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo 4. letnika Gimnazije in spričevalo o zaključnem izpitu št. 146,
izdano leta 1979 na ime Kodrun Stanislava.
g-5270
Turinek Andrej, Skorno 24, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21256, izdala
UE Velenje. p-5100
Udovič Damjan, Unec 66, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9113, izdala UE
Cerknica. s-5199
Ugovšek Marija, Kovačičeva 27, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Ekonomsko administrativnega polskega centra Koper, Ekonomska šola, izdano leta
1971. s-5049
Ul Vinko, Gradiška 163, Pesnica pri Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
prodajalce Maribor, izdano leta 1971. m-2801
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Ulčar Jure, Ul. Gubčeve brigade 5, Ljubljana, diplomo Ekonomske fakultete, izdana
leta 1980. s-5161
Vagner Sonja, Staneta Severja 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88812, izdala SO MB. m-2898
Veberič Jožef, Grabonoš 26, Videm ob
Ščavnici, zaključno spričevalo za poklicnega
šoferja, izdano leta 1988. m-2807
Vehaborić Zejna, Pot na Fužine 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245728, reg. št. 172535, izdala UE Ljubljana. s-5291
Veršič Silvo, Šentjanž 179, Šentjanž pri
Dravogradu, izkaz OŠ Prežihov Voranc Ravne,
izdan leta 1970, št. 940/70. g-5243
Vidmar Jure, Vukovski dol 15, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1806, izdala SO Pesnica. m-2903
Vidmar Štefan, Visejec 6, Hinje, vozniško
dovoljenje št. 21617. g-5247
Vidovič Andrej, Mariborska cesta 13, Rače, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 101531.
m-2870
Vinovrški Stjepan, Jagodje 18, Izola, zavarovalno polico št. 0471193. g-5114
Višnić Zdenko, Engelsova 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 58697,
izdala UE Maribor. m-2850
Vičič David, Zarečica 1a, Ilirska Bistrica,
spričevalo 2. letnika Srednje živilske šole v
Novi Gorici. s-5060
Vlašič Matej, Tyrševa 6, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 110876, izdala SO
Maribor. m-2842
Vogrinec Jože, Zg. Korena 20, Zgornja
Korena, diplomo in končno spričevalo Srednje strojne metal. šole Maribor, izdano leta
1985/86. m-2847
Vovko Franc-Branko, Čatež 18/a, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
257620, izdala Občina Novo mesto.
g-5186
Vrankovič Nenad, Gornja Sanica, Ključ,
spričevalo Poklicne gradbene šole v Ljubljani,
izdano leta 1976/77. s-5052
Vrečko Anton, Teharska 180, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13692.
p-5210
Vrhovnik Marko, Koroška vas 36, Novo
mesto, delovno knjižico. g-5233
Vrtačnik Danica, Ulica Koroškega Bataljona 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025441, št. 177514. s-5074
Vukelja Ivica, IX. korpus 13, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7879. g-5257
Vučemilović Tomislav, Ob Bistrici 14, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1607,
izdala UE Ribnica. s-5226
Vučenić Dragan, Zolajeva 12, Maribor, zaključno spričevalo Industrijske kovinarske šole TAM Maribor, izdano leta 1990. m-2798
Zakrajšek Katjuša, Bataljona VDV 8, Mirna, delovno knjižico. s-5284
Zamolo Emilija, Fram 60, Fram, spričevalo
o zaključnem izpitu Šolskega centra za blagovni promet št. 27/248, izdano leta 1970.
m-2889
Zavec Miljana, Ožbalt 50, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6719, izdala UE Radlje ob Dravi. p-5014

Zemljič Blaž, Šetarova 18, Lenart, vozniško
dovoljenje, kat. F, št. 2104997 pri SO Lenart. m-2823
Zemljič Drago, Tomšičeva 7, Slovenj Gradec, zaključno spričevalo Avtomehanske šole
Maribor, izdano leta 1971. m-2855
Zgonc Branko, Kandijska 49, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
15111, izdala Občina Novo mesto. g-5117
Zgonc Branko, Kandijska 49, Novo mesto, službeno izkaznico, izdala MORS, št. 269.
g-5344
Zibelnik Jure, Bašelj 28b, Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S 001116084,
izdala UE Kranj. s-5240
Zibelnik Zoran, Zapuška cesta 23, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtomehaniške šole, izdano leta 1984.
s-5005
Zor Janko, Taborska cesta 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1096959, reg. št. 175537. s-5039
Zore Sonja, Čužnja vas 9, Mokronog, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1061920,
reg. št. 10338, izdala UE Trebnje. g-5180
Zorko Branka Maja, V Murglah 199, Ljubljana, spričevalo Srednje vzgojiteljske šole in
gimnazije v Ljubljani, 1996/97. s-5047
Zorko Janez, Kalce 15, Krško, vozniško
dovoljenje kat. BGH, št. 17508. p-5015
Zupan Ksenija, Jesenovo, Čemšenik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 546045.
p-5198
Zupan Stanko, Koritno 34, Bled, spričevalo o zaključnem izpitu Delovodske šole strojne
stroke št. 223, izdano leta 1972. s-5136
Zupan Tanja, Begunje 111, Begunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23588.
g-5089
Zupančič Alenka, Sava št. 18 A, Sava, spričevalo 1. in 2. letnika PŠOS v Višnji gori,
izdana na ime Ličen Alenka. s-5070
Žabkar Stanislava, Hladnikova c. 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733828, reg. št. 91113, izdala UE Ljubljana.
s-5064
Žerjal Vojko, Kajuhova 13, Sežana, preklic
spričevala zaključnega izpita. p-5028
Žganjar Zdenko, Drenovec 16, Zavrč, zaključno spričevalo IKŠ Maribor, izdano leta
1977. m-2810
Žibert Janez, Vinica 10, Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 30451,
izdala UE Novo mesto. g-5095
Žibret Maksimiljijan, Šišenska cesta 23,
Ljubljana, servisno knjižico, št. šasije:
KMHVA21LPVU205237,
št.
motorja:
G4EHT912950. s-5305
Žibret Vanja, Ljubija 124, Mozirje, študentsko izkaznico, št. 61103878. m-2866
Žitko Martin, Na gmajno 18 Rogoza, Miklavž na Dravskem pol, vozniško dovoljenje,
kat. BCDEFGH, št. 91813, izdala UE Maribor. m-2911
Žnidaršič Jože, C. 4. maja 82, Cerknica,
zeleno karto št. 430911, izdala Zavarovalnica
Adriatic, PE Postojna. g-5173
Žunko Zdenko, Bezena 20a, Ruše, delovno knjižico št. 16154/89. m-2907
Žunko Zdenko, Bezena 20a, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 862. m-2900
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