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R E P U B L I K E S L O V E N I J E
Številka 9

Sodni register
MARIBOR
Rg-19989
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05597 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu vpisa STROKING, d.o.o., Industrijska ulica 13, Maribor, pod vložno št.
1/04110/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in spremembo omejitev zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5078229
Firma: STROKING, podjetje za gostinstvo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STROKING, d.o.o.
Ustanovitelji: SGP STAVBAR, podjetje
Visoke gradnje, p.o., Maribor, Industrijska
ulica 13, vstop 27. 6. 1991, vložek
1,980.868,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja; SGP STAVBAR, podjetje IGM, p.o.,
Hoče, Miklavška 40, vstop 27. 6. 1991, vložek 710.405,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Voh Alfred, imenovan 9. 12. 1994,
Maribor, Trg Dušana Kvedra 10, zastopa
družbo z omejitvijo, da lahko posle glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter po naravi podobnih drugih poslov, sklene le na podlagi predhodnega soglasja skupščine. Skupščina lahko s
posebnim sklepom veže sklenitev posameznih vrst poslov na svoje predhodno soglasje.
Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1995:
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1585 Proizvodnja testenin; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,d.n.; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
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Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
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; 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;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3-5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Janežič Leonida, Maribor, Smetanova ulica 68/a, vstop 5. 5. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Janežič Leonida, imenovana 5. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 8. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-22179
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00542 z dne 2. 8. 1995 pod
št. vložka 1/09566/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5900735
Firma: LEMSTOR, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LEMSTOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Rg-19590
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00059 z dne 29. 6. 1995 pod
št. vložka 1/09526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5891396
Firma: G & H, kmetijsko, turistično in
trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: G & H, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Pesnica
44/d
Osnovni kapital: 1,743.832,20 SIT
Ustanovitelja: Girardelli Marc, Trintage,
Luxemburg, Trintage, vstop 30. 12. 1994,
vložek 1,656.832,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Hercog Milan, Pesnica, Pesnica
44/d, vstop 30. 12. 1994, vložek 87.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hercog Marija, imenovana 30. 12.
1994, Pesnica, Pesnica 44/d, za najemanje
posojil ali kreditov, ki presegajo v enem
poslovnem letu znesek protivrednosti ATS
10.000; za sklenitev in za razvezo dolgoročnih zavezajočih poslov, kot npr. najemnih, zakupnih in leasingških pogodb, če presega vsota obveznosti, ki izhajajo iz takšnih
pogodb, med celotno pogodbeno dobo takšnega pravnega razmerja protivrednost po
posamezni višini ATS 20.000; za vsako posamezno investicijo, ki presega protivrednost ATS 10.000, in za vse skupne investicije, za vsako posamezno poslovno leto, če
presegajo le-te protivrednost zneska v višini ATS 20.000, kakor v primerih, katere si
je pridržala skupščina in so navedeni v 10.
členu družbene pogodbe, potrebuje poslovodja predhodno pismeno soglasje skupščine, tako da mora pred sklenitvijo takšnega
pravnega posla biti že izdana pismena izjava o soglasju skupščine.
Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
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šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo - mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve
za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 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; 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; 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; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Matična št.: 5570174
Sedež: Jarenina, Vukovje 1/b
Osnovni kapital: 1,620.500 SIT
Ustanovitelj: Keuc Mojca in Muršec
Branko, oba izstopila 14. 12. 1994; Rozman
Ivan, Jareninski dol, Vukovje 1/b, vstop
14. 12. 1994, vložek 1,620.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Keuc Mojca, razrešena 14. 12.
1994; direktor Rozman Ivan, imenovan
14. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 4. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7481 Fotografska dejavnost; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 4521 Splošna gradbena dela;
6024 Cestni tovorni promet; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2030 Stavbno mizarstvo; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo
čolnov za razvedrilo in šport; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2215 Drugo založništvo;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-18439
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06390 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EXTOPIS, podjetje za trgovino in gradbeništvo, d.o.o., Veluščkova 3, Maribor, pod vložno št. 1/06196/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5691206
Osnovni kapital: 1,524.000 SIT
Ustanovitelj: Topolovec Srečko, Maribor, Veluščkova 3, vstop 27. 9. 1991, vložek 1,524.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-18441
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03445 z dne 21. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ELAU, inženiring elektronike in avtomatike, d.o.o., Za tremi ribniki 36, Maribor, pod vložno št. 1/00948/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5287022
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Anton, Maribor,
Za tremi ribniki 36, vstop 3. 1. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-18644
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05285 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu vpisa AREA, inženiring, d.o.o.,
Ulica heroja Lacka 7, Lenart, pod vložno
št. 1/04863/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Rg-19297
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02055 z dne 9. 2. 1995 pri
subjektu vpisa PANEK, podjetje za pogrebne, administrativne, svetovalne in organizacijske storitve, d.o.o., Cankarjeva
9, Zgornja Polskava, pod vložno št.
1/07287/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5702119
Osnovni kapital: 1,517.289 SIT
Ustanovitelj: Mageš Ivan, Zgornja Polskava, Cankarjeva 9, vstop 11. 11. 1992,
vložek 1,517.289 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; proizvodnjo sveč in pogrebne
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opreme; gradbene storitve s področja nizkih
gradenj.
Ukine se dejavnost: trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi proizvodi naslednjih trgovskih strok; pogrebna oprema, cvetje, sekundarne surovine in odpadki.
Dejavnost se odslej glasi: storitve: pogrebna služba, urejanje in vzdrževanje pokopališč, izvajanje prevozov s pogrebnimi avtomobili, računovodske, knjigovodske in
obračunske storitve, storitve obdelave podatkov, administrativne storitve, ekonomske, organizacijske, tehnološke storitve, storitve fotokopiranja in razmnoževanja, finančni inženiring, organiziranje in izvedba posvetovanj
na ekonomskem področju, prevoz blaga v
cestnem prometu, svetovanje pri iskanju zaposlitvenih možnosti, komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev, posredovanje v prometu blaga in storitev, zastopanje v prometu blaga in storitev,
gradbene storitve s področja nizkih gradenj;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; proizvodnja sveč in
pogrebne opreme; opravljanje poslov zunanjetrgovinskega prometa: uvoz in izvoz neživilskih proizvodov naslednjih trgovskih
strok: pogrebna oprema, cvetje, sekundarne
surovine, odpadki, komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev
s tujino, zastopanje firm v prometu blaga in
storitev s tujino.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rožič Fredi, razrešen 27. 12. 1994; direktor Šerbinek Miroslav, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Šerbinek Olga, imenovana 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995:
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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7430
Tehnični preizkusi in analize.
Pod šifro G 52.488 ne sme družba opravljati trgovine z orožjem in strelivom.
Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
odpreme tovora, sprejemanja zbirnih in kosovnih pošiljk, dejavnost špediterjev.

lačili; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-19773
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01458 z
dne 19. 12. 1994 pri subjektu vpisa INOVACIJA, inženiring in svetovanje, d.o.o.,
pod vložno št. 1/03544/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5463602
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelj: Ekart Robert, Miklavž, Ulica čebelarja Močnika 22, vstop 9. 12. 1990,
vložek 1,525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-22173
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05985 z dne 21. 8. 1995 pri
subjektu vpisa KERAMIN, podjetje za zaključna gradbena dela, d.o.o., Ciringa 2/a,
Zgornja Kungota,
pod vložno št.
1/05369/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5600456
Firma: AVTOMOBILSKI CENTER
ŠERBINEK, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOMOBILSKI
CENTER ŠERBINEK, d.o.o.
Sedež: Zgornja Kungota, Zgornja
Kungota 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rožič Fredi, izstop 17. 12.
1994; Šerbinek Miroslav in Šerbinek Olga,
oba iz Zgornje Kungote, Zgornja Kungota
39, vstopila 27. 12. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-22204
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06287 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa POLO-MODELI, podjetje
za proizvodnjo in trgovino s tekstilnimi
izdelki, d.o.o., Titova cesta n.h., Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/02550/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5391539
Sedež: Slovenska Bistrica, Titova cesta 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Polanšček Tatjana in Polanšček Štefan, oba iz Maribora, Pod hribom 6/b, vstopila 15. 5. 1990, vložila po
495.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata;
Graf Ludwig, Eching a.Ammersee 82, Finkenweg 4, vstop 15. 5. 1990, vložek 510.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 8. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-

Rg-22282
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00050 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa VOEST-ALPINE STAHLHANDEL, trgovina z jeklom, d.o.o.,
Borštnikova 116, Maribor, pod vložno št.
1/09375/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5868416
Sedež: Maribor, Ulica kraljeviča Marka 5
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Voest-Alpine Stahlhandel
AG, Linz-A-4021, Avstrija, Lastenstrasse
38, vstop 29. 8. 1994, vložek 5,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 31. 7. 1995: 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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; 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;
5135 Trgovina na debelo s 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 debe-
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lo 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; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki, 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;
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; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5410088
Firma: PERIAL CENTRIH in drugi,
trgovinsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: PERIAL CENTRIH in
drugi, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Centrih Zlatan in Bohl
Alojzija, oba iz Maribora, Smetanova 22,
vstopila 6. 6. 1994, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Centrih Zlatan, imenovan 6. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Bohl Alojzija, imenovana 6. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zajšek Franc, imenovan 6. 7. 1992, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Zajšek Davorin, imenovan 30. 11. 1994, Maribor, Tavčarjeva 20.

Rg-22284
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00809 z dne 24. 7.1995 pri
subjektu vpisa TOVARNA VOZIL IN TOPLOTNE TEHNIKE MARIBOR, d.o.o.,
Valvasorjeva ulica 73, Maribor, pod vložno št. 1/00790/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5045819
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žlebnik Zvezdodrag, razrešen 30. 6. 1995;
direktor Hrnčič Ivan, imenovan 1. 7. 1995,
Maribor, Ajdova pot 4, lahko sklene posle
glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali o obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter po naravi podobne
posle, le na podlagi predhodnega soglasja
skupščine. Skupščina lahko s posebnim sklepom veže sklenitev posameznih vrst poslov
na svoje predhodno soglasje. Organ upravljanja ustanovitelja lahko s posebnim sklepom veže sklenitev posameznih vrst poslov
na svoje predhodno soglasje.
Rg-19263
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03313 z dne 8. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PERIAL, trgovinsko podjetje, d.o.o., Smetanova 22, Maribor, pod
vložno št. 1/02712/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z

Rg-19486
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03090 z dne 24. 2. 1995 pri
subjektu vpisa BUGGY, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ob potoku 39, Rače, pod vložno št. 1/04073/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, tipa zastopnika in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5498651
Osnovni kapital: 1,576.000 SIT
Ustanovitelja: Logar Cvetka in Logar
Bruno, oba iz Maribora, Majeričeva 7, vstopila 14. 6. 1991, vložila po 788.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Logar Cvetka, imenovana 14. 6. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Logar Bruno, imenovan 29. 5. 1994.
Rg-19491
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04225 z dne 14. 3. 1995 pri
subjektu vpisa B & B KŠELA, podjetje za
trgovino, servis, export-import, d.o.o., Bohovska 16, Hoče, pod vložno št. 1/07481/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5710120
Osnovni kapital: 1,923.000 SIT
Ustanovitelja: Kšela Branka, Hoče, Bohovska 16 in Kšela Boris, Hoče, Svetozarevska 4, oba vstopila 9. 12. 1992, vložila po
961.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-19492
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04794 z dne 16. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BISEZA, servisne storitve,
proizvodnja, uvoz in izvoz ter prodaja
birotehnične in druge opreme, d.o.o., Dogoška cesta 87, Maribor, pod vložno št.
1/07267/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5733545
Osnovni kapital: 1,603.948 SIT
Ustanovitelj: Zajšek Franc, Maribor,
Tavčarjeva 20, vstop 6. 7. 1992, vložek
1,603.948 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19496
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02125 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BETOMAL, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Levstikova 1,
Pragersko, pod vložno št. 1/05115/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5744636
Osnovni kapital: 1,945.200 SIT
Ustanovitelja: Male Milena, Pragersko,
Levstikova 1, vstop 15. 1. 1992, vložek
1,935.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mele Boris, Pragersko, Levstikova 1, vstop
23. 5. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Male Milena, imenovana 15. 1. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Mele Boris, imenovan 23. 5. 1994.
Rg-19497
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03947 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BRUNŠEK, storitveno, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Spodnja Selnica ob Dravi 97, Selnica ob
Dravi, pod vložno št. 1/04923/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5577586
Osnovni kapital: 1,540.106 SIT
Ustanovitelj: Brunšek Verner, Selnica ob
Dravi, Spodnja Selnica ob Dravi 97, vstop
19. 12. 1991, vložek 1,540.106 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19500
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00211 z dne 15. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09498/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5889898
Firma: B & W, trgovina, finance, turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: B & W, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Miklavž na Dravskem polju,
Novorogoška 8
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bratina Zdenka in Bratina
Zoran, oba iz Maribora, Borova vas 16, vstopila 16. 3. 1995, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bratina Zoran, imenovan 16. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1995:
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 gradbene-
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ga materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki,
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovi-

na na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 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; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem, 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe.

Rg-19504
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02973 z dne 4. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO VSM, podjetje za
gospodarsko svetovanje, d.o.o., Partizanska 3-5, Maribor,
pod vložno št.
1/04645/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5558751
Firma: BIRO VSM, gospodarsko svetovanje, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,048.000 SIT
Ustanovitelja: Mlakar-Kukovič Roza,
Maribor, Zrkovska 142, vstop 11. 11. 1991,
vložek 2,286,000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mlakar Srečko-Edvard, Maribor,
Zrkovska 142, vstop 16. 5. 1994, vložek
762.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost podjetja se razširi za: davčno
svetovanje.
Odslej se dejavnost glasi: vodenje računovodstva in financ za podjetja in obrtnike;
finančno in računovodsko svetovanje;
opravljanje revizijskih poslov; ocenjevanje
vrednosti podjetij; sestava investicijskih elaboratov, analiz poslovanja podjetij ter drugih programov, vezanih na finančno in računovodsko področje; posredovanje in zastopanje na trgu denarja in kapitala; organiziranje informacijskega sistema za potrebe
naročnika, izdelava projektov za prenos poslovanja podjetja na avtomatsko obdelavo
podatkov; izdelava marketinških študij za
potrebe naročnika; organiziranje sejmov,
razstav in seminarjev; opravljanje druge dejavnosti, vezane na finančno računovodsko
področje; davčno svetovanje.

Rg-19503
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03480 z dne 3. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BRST, podjetje za exportimport, trgovino in storitve, d.o.o., Spodnja Selnica 83/a, Selnica ob Dravi, pod
vložno št. 1/02494/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5401437
Osnovni kapital: 1,584.000 SIT
Ustanoviteljica: Breznik Stanislava, Selnica ob Dravi, Spodnja Selnica 83/a, vstop
23. 7. 1990, vložek 1,584.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19506
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02314 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa BINA, storitveno podjetje,
d.o.o., Knafelčeva 13 b, Maribor, pod
vložno št. 1/05144/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5582598
Firma: BINA, storitvena družba, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,569.380 SIT
Ustanovitelj: Cafnik Albin, Maribor,
Knafelčeva 13/b, vstop 11. 3. 1992, vložek
1,569.380 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se dopolni z naslednjim: cestni in mestni promet: prevoz blaga in oseb v
cestnem in mestnem prometu; trgovina z
živilskimi in neživilskimi proizvodi na veliko; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; začasen uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov.
Odslej se dejavnost v notranjem in zunanjetrgovinskem prometu naslednja: inženiring: organizacija in posredovanje pri gradnji objektov nizke in visoke gradnje; izvajanje zaključnih del v gradbeništvu; gradnja
in rekonstrukcija objektov nizkih in visokih
gradenj; ureditev okolja objektov nizkih in
visokih gradenj; svetovanje na področju gradenj in opreme objektov; posredovanje pri
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prodaji nepremičnin; storitve s področja turizma in gostinstva; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; knjigovodske
storitve; finančno svetovanje in posredovanje; neomenjene storitve na področju prometa - notranja špedicija; cestni in mestni
promet: prevoz blaga in oseb v cestnem in
mestnem prometu; trgovina z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na veliko; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; investicijski inženiring; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov; začasen
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov.

osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5298741
Firma: AGENCIJA KREMŽAR, oglaševanje, stiki z javnostjo, mediji, d.o.o.
Skrajšana firma: AGENCIJA KREMŽAR, d.o.o.
Sedež: Miklavž na Dravskem polju,
Ulica Kirbiševih 69/e
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Kremžar Tatjana, Miklavž na Dravskem polju, Ulica Kirbiševih
69/e, vstop 4. 12. 1989, vložek 1,502.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kremžar Tatjana, imenovana 4. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev; direktor Kremžar Leopold, imenovan 30. 3. 1995,
Miklavž na Dravskem polju, Ulica Kirbiševih 69/e, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1995: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

niške storitve, storitve odprave in dostave
blaga, storitve skladiščenja; komisijska prodaja blaga; prevoz blaga v cestnem prometu; gostinske storitve prehrane in druge gostinske storitve; storitve na področju prometa: špedicijski posli; servisiranje in vzdrževanje cestnih motornih vozil vseh vrst;
leasing in posojanje vozil; posredovanje v
prometu blaga in storitev; zastopanje v prometu blaga in storitev; kooperacija iz vseh
registriranih dejavnosti; prevoz oseb v cestnem prometu; turistične storitve: turistične
agencije, uradi, drugo turistično posredovanje; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; posredovanje in zastopanje tujih oseb v prometu blaga in storitev
v državi in prodaja tujega blaga iz konsignacijskega skladišča; posredovanje, zastopanje in predstavljanje tujih fizičnih in pravnih oseb v prometu blaga in storitev s tujino; servisiranje in vzdrževanje cestnih
motornih vozil vseh vrst; mednarodna špedicija; kooperacija iz vseh registriranih dejavnosti s tujino; prevoz oseb v mednarodnem cestnem prometu; turistične storitve v
tujini: turistične agencije, uradi - drugo turistično posredovanje; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve v tujini.

Rg-19511
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04465 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BAJGOT, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Zgornja Selnica
73, Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/08265/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5763797
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lajh Boris, Selnica ob Dravi, Zgornja Selnica 73, vstop 17. 3. 1994,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19516
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06636 z dne 6. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BING, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljanska cesta 94/b,
Maribor, pod vložno št. 1/08497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5773270
Osnovni kapital: 1,533.500 SIT
Ustanovitelj: Horvat Darko, Maribor,
Ljubljanska cesta 94/b, vstop 26. 5. 1993,
vložek 1,533.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19518
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01704 z dne 27. 1. 1995 pri
subjektu vpisa BAJPA, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Ulica
Štravhovih 35, Maribor, pod vložno št.
1/05254/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5627257
Osnovni kapital: 3,859.974,30 SIT
Ustanovitelj: Štampar Igor, Maribor,
Nova ulica 7, vstop 30. 3. 1992, vložek
3,859.974,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19521
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00397 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TANJA KREMŽAR, podjetje za trgovino z neživilskimi proizvodi,
d.o.o., Koroška cesta 33, Maribor, pod
vložno št. 1/01064/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,

Rg-19522
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04361 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa JIRK STORITVE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ahacljeva 11, Maribor,
pod vložno št.
1/05526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5779588
Firma: A & J AVTO SPRINT, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: A & J AVTO SPRINT,
d.o.o.
Ustanovitelja: Robič Jasmina, Maribor,
Ahacljeva 11, vstop 18. 1. 1993, vložek
760.824,85 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Venta Andrej, Pekre-Limbuš, Domadenikova 3, vstop 15. 10. 1994, vložek
760.824,85 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Robič Jasmina, imenovana 18. 1.
1993, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Venta Andrej, imenovan 15. 10. 1994.
Dopišejo se naslednje dejavnosti: prevoz oseb v domačem in mednarodnem cestnem prometu; turistične storitve doma in v
tujini: turistične agencije, uradi - drugo turistično posredovanje; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve.
Dejavnosti se v celoti glasijo: trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovinske storitve: agencijske storitve, posredniške storitve, zastop-

Rg-19524
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05085 z dne 12. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MARKETING-CONSULTA-MC, proizvodnja, storitve, marketing
in inženiring, d.o.o., Laporje 55, Laporje,
pod vložno št. 1/02499/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5402034
Firma: ALUMAT, proizvodnja, storitve, marketing in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ALUMAT, d.o.o.
Sedež: Slovenska Bistrica, Partizanska 38
Osnovni kapital: 1,500.100 SIT
Ustanovitelj: Stegne Mirko, Zgornja
Ložnica, Kostanjevec 55, vstop 8. 8. 1994,
vložek 1,500.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19425
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01652 z
dne 28. 10. 1994 pri subjektu vpisa MOJ
VIDEO, snemanje in montaža video filmov, d.o.o., pod vložno št. 1/07435/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5707455
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelj: Čegovnik Dejan, Selnica ob
Dravi, Mariborska cesta 65/a, vstop 4. 1.
1993, vložek 1,509.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost se dopolni z: ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje radijskega in televizijskega programa.
Dejavnost se odslej glasi: snemanje,
montaža, kopiranje, izdelovanje in predvajanje filmov; založništvo video in avdio ka-
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set; proizvodnja video in avdio kaset; snemanje filmov, tehnična obdelava filmov; izposojanje video kaset in tehnične opreme
(videorekorderji, kamere za snemanje ipd.);
storitve reklame in ekonomske propagande
(grafično oblikovanje propagandnih sporočil); komericalni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve;
prirejanje sejmov in razstav; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, vozili in deli; posredniški, agencijski in komisijski posli pri prometu blaga
in storitev; gostinske storitve prehrane in
nastanitve ter druge gostinske storitve; turistično posredovanje (turistične agencije in
turistični uradi); popravilo in vzdrževanje
vseh vrst elektrotehničnih izdelkov in naprav (radijskih, televizijskih, video ipd. aparatov, drugih električnih strojev in elektrotehničnih aparatov), posli na področju prometa blaga in prometa ipd.; uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov; ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje radijskega
in televizijskega programa.

bora; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev s tujino; mednarodni cestni
transport: prevoz blaga v mednarodnem
cestnem prometu.

nih in toplovodnih instalacij ter instalacijskih sistemov; zastopniške, posredniške, komisijske in agencijske storitve v blagovnem
prometu; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; prevoz
blaga v cestnem prometu; špediterske storitve; menjalniški posli.

Rg-19426
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01100 z
dne 8. 11. 1994 pri subjektu vpisa MOGA,
družba za trgovanje na debelo in drobno,
export-import, d.o.o.,
pod vložno št.
1/05374/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naziva firme, osnovne vloge, ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5601525
Firma: MOGA, družba za urejanje
okolja, trgovanje na debelo in drobno,
export-import, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,182.096,40 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Janko, vstop 3. 4.
1992 in Vidmar Vlasta, vstop 25. 4. 1994,
oba iz Maribora, Zemljičeva 19, vložila po
1,091.048,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: poljedelstvo,
proizvodnja industrijskih rastlin, zelenjave,
krmnih rastlin, cvetja in okrasnih rastlin ter
pridelovanje semen; pridelovanje sadja;
gozdarske storitve; urejanje in vzdrževanje
pokopališč po naročilu.
Dejavnost se odslej glasi: trgovinska dejavnost v notranjem prometu: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovina na debelo in drobno
z mešanim blagom; trgovina na debelo in
drobno z vozili in deli ter priborom; trgovina na debelo z industrijskimi odpadki; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; storitvene in proizvodne dejavnosti: storitve reklame in propagande; poslovne storitve - druge neomenjene storitve; neomenjene storitve na področju prometa; turistično posredovanje; drugo projektiranje;
urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic in
rekreacijskih površin; pridelovanje sadja;
poljedelstvo, proizvodnja industrijskih rastlin, zelenjave, krmnih rastlin, cvetja in okrasnih rastlin ter pridelovanje semen; gozdarske storitve; urejanje in vzdrževanje pokopališč po naročilu; v zunanjetrgovinskem
prometu: izvoz in uvoz živilskih in neživilskih proizvodov; izvoz in uvoz mešanega
blaga; izvoz in uvoz vozil in delov ter pri-

Rg-19427
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01005 z
dne 7. 11. 1994 pri subjektu vpisa MESO
KUNGOTA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., pod vložno št. 1/05187/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge in ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5650640
Osnovni kapital: 1,530.700 SIT
Ustanovitelja: Marhold Barbara, Zgornja Kungota, Zgornja Kungota 75, vstop 10.
1. 1992, vložek 617.080 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gamser Herman, Zgornja
Kungota, Zgornja Kungota 75, vstop 22. 4.
1994, vložek 913.620 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-19431
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 53/94 z dne
28. 1. 1994 v reg vl. 1/1319-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo M plus,
podjetje za trženje, d.o.o., Maribor, Ljubljanska 9, spremembo sedeža, tako da se
odslej glasi: Maribor, Jezdarska 22.
Rg-19432
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01021 z
dne 27. 6. 1994 pod št. vložka 1/01978/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge, ustanoviteljev in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5364787
Firma: MAJCENOVIČ, podjetje za
proizvodnjo in trgovino z vodovodnim in
toplovodnim instalacijskim materialom,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,103.000 SIT
Ustanovitelji: Majcenovič Stanislav, vstop 14. 3. 1990; Majcenovič Martina, vstop
14. 3. 1990 in Vincek Stanka, vstop 21. 4.
1994 vsi iz Zavrča, Hrastovec 26 b, vložili
po 701.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokuristka Majcenovič Martina, imenovana
21. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost podjetja se razširi na: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; prevoz blaga v cestnem
prometu; špediterske storitve; menjalniški
posli.
Dejavnost podjetja je odslej: proizvodnja drobnih kovinskih predmetov, instalacijskega materiala za vodovodne in toplovodne instalacije ter instalacijskih sistemov;
organizacija kooperacijske proizvodnje
drobnih kovinskih predmetov, instalacijskega materiala za vodovodne in toplovodne
instalacije in instalacijskih sistemov; trgovina na debelo in drobno z gradbenimi materiali, drobnimi kovinskimi predmeti, instalacijskim materialom za vodovodne in
toplovodne instalacije ter instalacijskimi sistemi, elektromotorji, kmetijsko mehanizacijo in motornimi vozili; montaža vodovod-

Rg-19434
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01242 z
dne 27. 6. 1994 pod št. vložka 1/09225/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5845734
Firma: MIGRID, trgovina z gradbenim obrtniškim in instalacijskim materialom, d.o.o.
Skrajšana firma: MIGRID, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Sokolska 62
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: SGP Stavbar Megrad,
d.o.o., Maribor, Industrijska 13, vstop 16. 3.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Stavbar, industrija gradbenega
materiala p.o., Hoče, Miklavška 40, vstop
16. 3. 1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kračun Miran, Miklavž,
Ptujska 6, vstop 16. 3. 1994, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jemenšek
Jože, Maribor, Dogoška 150, vstop 16. 3.
1994, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Temnik Miroslav, imenovan 16. 3.
1994, Maribor, Borova vas 8, zastopa družbo brez omejitev; direktor Klevže Peter,
imenovan 16. 3. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; direktor Kračun Miran, imenovan
16. 3. 1994, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Jemenšek Jože, imenovan 16. 3.
1994.
Dejavnost družbe je: trgovina na drobno
in debelo z živilskimi proizvodi, neživilskimi proizvodi, vozili, deli, priborom in naftnimi derivati; trgovina na drobno in debelo
z mešanim blagom; trgovina z industrijskimi odpadki na debelo; agencijske, komisijske, posredniške in zastopniške storitve v
trgovini.
Rg-19436
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 527/94 z dne
26. 5. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo na registrskem vložku
št. 1/4875-00 pri “MBS”, trgovina in storitve, d.o.o., Wilsonova 20, Maribor, s temile podatki:
Sonja Petrič, Kagerjeva 4, Radizel, Orehova vas, dodatno vlaga v družbo denarna
sredstva v višini 1,700.000 SIT.
Družbo odslej zastopata Sonja Petrič, direktorica in Branko Petrič, prokurist, oba
brez omejitev.
Rg-19438
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 278/94 z dne
1. 3. 1994 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža družbe na registr-
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skem vložku št. 1/3722-00 pri MG Ruše,
podjetje za proizvodnjo in distribucijo
tehničnih plinov, d.o.o., Ruše, Tovarniška
c. 51, s temile podatki:
Sedež družbe je odslej na naslovu: Ruše,
Jugova 20.

nost: ne odgovarja; Vidakovič Rudolf, Pekre-Limbuš, Ulica Jelenčevih 64, vstop
18. 8. 1992, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Vidakovič Stojan, imenovan 18. 8.
1992, Pekre-Limbuš, Ulica Jelenčevih 64,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Vidakovič Rudolf, imenovan 27. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Schweitzer Klaus, imenovan 27. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Bethmann Klaus, imenovan 27. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

1995, zastopa družbo posamično brez omejitev; družbenik Voda Dragotin, imenovan
1. 5. 1995, zastopa družbo posamično brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-19441
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03267 z dne 21. 2. 1995 pri
subjektu vpisa BOMI, trgovina in storitve,
d.o.o., Maistrova 18, Lenart, pod vložno
št. 1/08174/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5756731
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Milošič Boštjan, Maribor,
Poropatova 20, vstop 20. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19445
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03146 z dne 16. 2. 1995 pri
subjektu vpisa BAUELMAC, podjetje za
gradbeno in drugo projektiranje, izvajanje in nadzor, ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve in zunanjo trgovino, d.o.o., Kosovelova 11, Maribor, pod
vložno 1/01216/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5306850
Osnovni kapital: 8,735.000 SIT
Ustanovitelj: Šiško Nikolaj, Maribor,
Lovska 4, vstop 26. 12. 1989, vložek
8,735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19447
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02339 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa BIRO TRADE, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Betnavska 26,
Maribor, pod vložno št. 1/05403/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5598044
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Tomanič Ivan, Rače,
Brunšvik 68/a, vstop 24. 2. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19449
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02728 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu vpisa B.V.S., izvoz-uvoz, trženje
in inženiring, d.o.o., Ranca 22, Pesnica
pri Mariboru, pod vložno št. 1/06727/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, tipa zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5675553
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bethmann Klaus, Wiener
Neust., Avstrija, Gymelsdorfergasse 12, vstop 18. 8. 1992, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Schweitzer Klaus,
Wien, Avstrija, Leithastrasse 24/11, vstop
18. 8. 1992, vložek 500.000 SIT, odgovor-

Rg-19453
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02516 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa BAUMA SHOP, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Visole 55, Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/06634/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5709890
Firma: BAUMA SHOP, trgovska, storitvena in proizvodna družba, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,803.000 SIT
Ustanovitelj: Skrbinjek Franc, Slovenska Bistrica, Visole 55, vstop 6. 4. 1992,
vložek 1,803.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19457
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02356 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa BLEND, inženiring, exportimport, d.o.o., Vinarska 5, Maribor, pod
vložno št. 1/06859/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5678544
Osnovni kapital: 1,500.452 SIT
Ustanovitelj: Veselko Andrej, Kamnica,
Stara ulica 3, vstop 27. 2. 1992, vložek
1,500.452 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19463
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00529 z dne 14. 6. 1995 pod
št. vložka 1/09522/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5900565
Firma: BURAGO VIDOVIČ-VODA,
gradbene in druge storitve, trgovina,
d.n.o.
Skrajšana firma: BURAGO VIDOVIČVODA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Maribor, Koroška cesta 9
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Vidovič Aleksander, Maribor, Koroška cesta 9, vstop 1. 5. 1995,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Voda Dragotin, Maribor, Prušnikova ulica 3, vstop 1. 5. 1995,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Vidovič Aleksander, imenovan 1. 5.

Rg-19466
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02079 z dne 13. 1. 1995 pri
subjektu vpisa BOROMAS, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., pod
vložno št. 1/06442/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5658390
Osnovni kapital: 1,739.000 SIT
Ustanovitelj: Krnjak Bojan, Starše, Rošnja 21, vstop 27. 8. 1992, vložek 1,739.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19470
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01734 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa BOVIR, inženiring podjetja za gradbeništvo
in vodno gospodarstvo, d.o.o., pod vložno
št. 1/04354/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5546931
Osnovni kapital: 1,593.260 SIT
Ustanovitelji: Mesner Bogomir, Zgornja
Kungota, Plač 16/a, vstop 26. 9. 1991, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Mesner Vili, Kamnica, Rošpoh 140/a, vstop
26. 9. 1991, vložek 1,563.260 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mesner Rudolf,
Kamnica, Rošpoh 140/a, vstop 5. 5. 1994,
vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ledinek Milan, Zgornja Kungota, Slatina 19, vstop 5. 5. 1994, vložek 10.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Mesner Vili, imenovan 5. 5. 1994, zastopa družbo z omejitvijo, da za pridobivanje,
odtujitev ali obremenitev nepremičnin, najemanje ali dajanje posojil oziroma kreditov, ki presegajo 30 % osnovnega kapitala,
podeljevanje prokure in pooblastil za sklepanje pravnih poslov, imenovanje vodilnih
delavcev družbe, potrebuje soglasje družbenikov; prokurist Mesner Bogomir, imenovan 5. 5. 1994.
Dejavnost se razširi na: gostinstvo; turistično posredovanje; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; drugo izobraževanje.
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Dejavnost se v celoti glasi: visoka gradnja; nizka gradnja in hidrogradnja; izkoriščanje in raba voda; varstvo pred škodljivim
delovanjem voda; varstvo voda pred onesnaževanjem; projektiranje; projektiranje in
sorodne tehnične storitve; urejanje stavbnega zemljišča; trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi; promet z nepremičninami; gostinstvo; turistično posredovanje; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; drugo izobraževanje; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov; zastopanje tujih firm.

Matična št.: 5658578
Firma: BELLA-VIOLA, trgovina, gradbeništvo, gostinstvo, turizem in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: BELLA - VIOLA, d.o.o.
Sedež: Maribor, Prazna ul. 4
Osnovni kapital: 132.600 SIT
Ustanoviteljica: Duh Bojana, izstop
21. 7. 1994; Borič Violeta, Maribor, Prazna
ulica 4, vstop 21. 7. 1994, vložek 132.600
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Duh Bojana, razrešena 21. 7. 1994;
prokurist Obreht Franc, razrešen 21. 7. 1994;
direktor Krbanjevič Cviko, imenovan 21. 7.
1994, Maribor, Ljubljanska 17 a, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-19410
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06030 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BIMM, podjetje za opravljanje trgovinskih, storitvenih in tržnih
poslov, d.o.o., Krekova 27, Maribor, pod
vložno št. 1/01796/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5354471
Sedež: Šmartno na Pohorju, Planina
nad Šumikom 5
Osnovni kapital: 1,502.100 SIT
Ustanovitelj: Križman Miroslav, Maribor, Krekova 27, vstop 10. 4. 1990, vložek
1,502.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Wudler Bogomir in Šabec Blanka, oba izstopila 27. 12. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Križman Miroslav, imenovan 10. 4.
1990, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Wudler Bogomir, razrešen 27. 12.
1994; družbenica Šabec Blanka, razrešena
27. 12. 1994.

Rg-19471
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00876 z
dne 28. 11. 1994 pri subjektu vpisa B & Ž,
podjetje za design in trgovino, d.o.o., pod
vložno št. 1/07305/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5789354
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Vene Jana, Maribor, Borova vas 16, vstop 25. 3. 1993, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19474
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05304 z dne 21. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BO & GRE PROTNER,
podjetje za vinarstvo in sadjarstvo, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Vodole
34, Maribor, pod vložno št. 1/07758/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5881218
Osnovni kapital: 1,693.950 SIT
Ustanovitelja: Protner Boštjan in Protner Gregor, oba iz Maribora, Vodole 34,
vstopila 5. 1. 1993, vložila po 846.975 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-19476
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01132 z
dne 5. 12. 1994 pri subjektu vpisa BASLE,
podjetje za trgovino, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., pod vložno št.
1/06340/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5657008
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Basle Rastko, Maribor, Koroška cesta 178/a, vstop 16. 6. 1992, vložek
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19480
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00605 z
dne 22. 7. 1994 pri subjektu vpisa BELLA
D & D, trgovina, gradbeništvo, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., pod vložno
št. 1/06152/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev in oseb, pooblaščenih za zastopanje
s temile podatki:

Rg-19408
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04236 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa BELLA-VIOLA, trgovina,
gradbeništvo, gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o., Prazna ulica 4, Maribor, pod
vložno št. 1/06152/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5658578
Osnovni kapital: 1,632.600 SIT
Ustanoviteljica: Borič Violeta, Maribor,
Prazna ulica 4, vstop 21. 7. 1994, vložek
1,632.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Krbanjevič Cviko, razrešen 22. 2. 1995;
prokurist Borič Ismet, imenovan 22. 9. 1994,
Brčko, BIH, N. Kovačeviča b.b.; direktor
Pevec Vincenc, imenovan 1. 3. 1995, Miklavž, Na Gaj 10-Dobrovci, za prodajo in
najem osnovnih sredstev nad tolarsko protivrednostjo 5000 DEM preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan najema
ali prodaje, potrebuje pisno soglasje ustanoviteljice.
Rg-19409
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00555 z dne 30. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komanditne
družbe s temile podatki:
Firma: BORSAD BORIĆ S., trgovsko
podjetje, k.d.
Skrajšana firma: BORSAD BORIĆ S.,
k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Maribor, Pobreška 38/6
Osnovni kapital: 33.000 SIT
Ustanovitelj: Borić Stoja, Maribor, Pobreška 38/6, vstop 22. 5. 1995, vložek
30.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; komanditist, vstop 22. 5.
1995, vložek 3.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Borić Stoja, imenovan 22. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 5. 1995: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 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.

Rg-19413
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05524 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BISTRICA, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Partizanska 41, Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/04169/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, omejitev in tipa zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5502071
Ustanovitelj: IMPOL, industrija metalnih polizdelkov, d.o.o., Slovenska Bistrica,
Partizanska 38, vstop 23. 5. 1991, vložek
6,185.215,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žunec Adolf, imenovan 9. 12. 1994,
Pekre-Limbuš, Novo naselje 28, zastopa
družbo z omejitvijo, da lahko posle glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter po naravi podobnih drugih poslov, sklene le na podlagi predhodnega soglasja organa upravljanja ustanovitelja. Organ upravljanja ustanovitelja lahko s
posebnim sklepom veže sklenitev posameznih vrst poslov na svoje predhodno soglasje.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 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 (ca-
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tering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Rg-19657
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 161/94 z dne
28. 2. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča na registrskem vložku št. 1/7591-00
pri družbi z omejeno odgovornostjo Storitveno in trgovsko podjetje “GEBETEX”,
d.o.o., Miklavž na Dravskem polju, Ekartova 36 a s temile podatki:
Izstop ustanovitelja in dosedanjega direktorja Gezima Berishe, Ekartova 36 a, Miklavž na Dravskem polju in vstop ustanovitelja in novega direktorja Dušana Antalašiča, Panonska 20, Maribor, ki zastopa podjetje v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu brez omejitev.
Naziv in sedež podjetja se odslej glasita:
Storitveno in trgovsko podjetje “AVTO
ANTALAŠIČ”, d.o.o., Maribor, Panonska 20.

Rg-20503
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 489/94 z
dne 31. 3. 1994 v reg vl. 1/3657-00 pri
družbi z omejeno odgovornostjo TEKSERVIS, d.o.o., Maribor, Ulica Pohorskega bataljona 14, izbrisalo dosedanjega
v.d. direktorja Soto-Vargas Roberta, inž.
in vpisalo Blazin Branka, ki odslej zastopa
podjetje kot direktor, z omejitvijo, da sklepa kreditne pogodbe, pogodbe o nakupu in
prodaji osnovnih sredstev nad vrednostjo
50.000 DEM v tolarski protivrednosti po
sklepu upravnega odbora.

Rg-19414
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05302 z dne 5. 6. 1995 pri
subjektu vpisa BAVARIA WOLLTEX
COMPANY, trgovanje, izvoz-uvoz, d.o.o.,
Koroška cesta 52, Maribor, pod vložno št.
1/04355/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, imena zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5531969
Sedež: Maribor, Ulica kneza Koclja 14
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: MONACO - TEX Munchen, Grafelfing 8032, Nemčija, Am Anger 3, vstop 9. 10. 1991, odgovornost: ne
odgovarja; Rotar Martina, Središče ob
Dravi, Obrežje 95, vstop 14. 12. 1994,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rotar Martina, imenovana 14. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-19417
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00738 z
dne 18. 10. 1994 pri subjektu vpisa BELL,
proizvodnja izdelkov iz kovine in gume,
trgovina na debelo in drobno ter storitve,
d.o.o., pod vložno št. 1/00979/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5290155
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lepej Branko, Miklavž,
Nad izviri 73, vstop 8. 9. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lepej Lidija, Miklavž, Ptujska cesta 11, vstop 8. 9. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19419
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01787 z
dne 21. 11. 1994 pri subjektu vpisa MAKICOMMERCE, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., pod vložno št.
1/08603/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovne vloge, ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5803365
Firma: MAKED, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKED, d.o.o.
Osnovni kapital: 19,437.336 SIT
Ustanovitelja: Makuc Edvard, Kamnica,
Bresternica, Na Gaj 6, vstop 28. 6. 1993,
vložek 19,417.336 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Makuc Edvin, Kamnica, Bresternica, Na Gaj 66, vstop 29. 4. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Makuc Edvard, imenovan 28. 6. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Makuc Edvin, imenovan 29. 4. 1994.

Rg-19423
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00945 z
dne 28. 11. 1994 pri subjektu vpisa MAVARI, podjetje za inženiring, projektiranje, proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., pod vložno št. 1/05688/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5617928
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Velikonja Vladimir, Kamnica, Kratka ul. 4, vstop 1. 2. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20491
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 2830/92 z
dne 14. 7. 1992, v reg. vl. 1/762-00 vpisalo
pri delovni organizaciji Srednja glasbena
in baletna šola Maribor, p.o., Mladinska
12, izbrisalo dosedanjo ravnateljico prof.
Majdo Jecelj in vpisalo mag. Zoro Cotič, ki
odslej zastopa Srednjo glasbeno in baletno
šolo Maribor, p.o., kot ravnateljica, z omejitvijo, da sklepa vse pogodbe po sklepu
sveta šole.
Rg-20495
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 384/94 z dne
31. 3. 1994 v reg vl. 1/3281-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo VARNOST - Fizično varovanje premoženja,
d.o.o., Maribor, Ljubljanska 9, razširitev
dejavnosti na; zaposlovanje in usposabljanje invalidov, proizvodnja in sestavljanje
manjših kovinskih izdelkov, montaža in servisiranje alarmnih naprav, gasilnih aparatov in drugih naprav, posredovanje v prometu blaga in storitev, opravljanje drugih
poslovnih storitev.
Rg-20501
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 141/94 z dne
2. 2. 1994 v reg vl. 1/4775-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo POWER
FLEX, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Slovenska Bistrica, Žolgarjeva n.h.,
razširitev dejavnosti na: prevoz blaga v cestnem prometu.

Rg-19661
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02989 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa GOKOP, gradbeno, gostinsko in trgovsko podjetje, d.o.o., Plintovec
1, Zgornja Kungota, pod vložno št.
1/02853/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5417287
Osnovni kapital: 1,526.000 SIT
Ustanovitelji: Hlade Renato, Benedikt,
Obrat 9; Hlade Jožef in Hlade Jožica, oba iz
Pesnice, Gradiška 416, vsi vstopili 4. 6.
1990, vložili po 508.666,66 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost družbe se razširi na: avtomehanske, avtokleparske, avtoelektričarske in
avtoličarske storitve; storitve avtopralnice;
montaža, vzdrževanje in popravilo gum;
vulkanizerstvo; vleka vozil; uvoz motornih
olj in naftnih derivatov.
Dejavnost družbe se odslej glasi: gradbena dejavnost: izvajanje nizkih gradenj,
prevozna dejavnost, sklepanje kooperacijskih poslov v gradbeništvu; gostinske dejavnosti: priprava in prodaja hrane ter točenje alkoholnih in brezalkoholnih pijač in
napitkov, nudenje gostinskih uslug in nočitvena dejavnost; trgovinska dejavnost: trgovina na drobno in debelo: živila in pijače, tekstil in tekstilni izdelki, konfekcija,
tehnični predmeti, bela tehnika, akustika,
predmeti za šport in rekreacijo, tobak in
tobačni izdelki, črne in barvne kovine in
izdelki iz teh kovin, les in lesni izdelki,
vozila, zlatarski izdelki, bižuterija, ure, kemični izdelki, krzno in usnjeni izdelki; menjalnica; prodaja naftnih derivatov; prodaja nadomestnih avto delov; trgovina z gradbenim materialom; avtomehanske, avtokleparske, avtoelektričarske in avtoličarske
storitve; storitve avtopralnice; montaža,
vzdrževanje in popravilo gum; vulkanizerstvo; vleka vozil.
Družba opravlja naslednje zunanjetrgovinske dejavnosti: izvoz in uvoz naslednjega blaga: živila in pijače, tekstil in tekstilni izdelki, konfekcija, tehnični predmeti, bela tehnika, akustika, predmeti za
šport in rekreacijo, tobak in tobačni izdelki, črne in barvne kovine in izdelki iz teh
kovin, les in lesni izdelki, vozila, zlatarski izdelki, bižuterija, ure, kemični izdelki, krzno in usnjeni izdelki; opravljanje
poslov posredovanja; zastopanje tujih
firm; uvoz motornih olj in naftnih derivatov.
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Rg-19666
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03125 z dne 23. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MAJOR DOMUS, podjetje
za stanovanjske storitve, vzdrževanje in
upravljanje objektov ter promet z nepremičninami d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor, pod vložno št. 1/04705/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5561299
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bauman Jožef, Maribor,
Ulica Šercerjeve brigade 5, vstop 17. 12.
1991, vložek 150.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Birsa Matjaž, Maribor, Aškerčeva 16, vstop 17. 12. 1991, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hausverwaltung & Immobilienmakler Pardarthofer
und Thier, GmbH, izstop 1. 6. 1994; PROFIL, podjetje za raziskovanje poslovnih procesov in poslovno svetovanje, d.o.o., izstop
1. 6. 1994; Purkathofer Hannes, Graz, Avstrija, Girardigasse 12, vstop 1. 6. 1994,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Thier Mathias, Lassnitzhoehe, Avstrija, Kapellenstrasse 25, vstop 1. 6. 1994,
vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tomelj Branko, Maribor, Terčeva 52,
vstop 1. 6. 1994, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Birsa Matjaž, imenovan 17. 12. 1991,
zastopa družbo z omejitvijo enkratnega nakupa do 10.000 ATS, oziroma 20.000 ATS
v obdobju enega meseca; družbenik Tomelj
Branko, razrešen 1. 6. 1994.

Rg-19673
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04404 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ŽANET, poslovne storitve, inženiring, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Vinarska ulica 6, Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/08069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5888999
Firma: KOVINOMETAL, proizvodnja
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVINOMETAL, d.o.o.
Sedež: Lenart, Kidričeva 16
Osnovni kapital: 1.500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pirš Majda in Pirš Jože,
oba izstopila 11. 10. 1994; Vodopija Breda,
Maribor, Borštnikova 31, vstop 11. 10.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Pirš Majda, razrešena 13. 10. 1994;
direktor Oberlajt Milan, imenovan 13. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se spremeni in razširi
tako, da se odslej pravilno glasi: mehanska
obdelava kovin in zlitin; opravljanje ključavničarskih, kovinskih in drugih kovinskoobdelovalnih storitev; proizvodnja rezilnega in drugega orodja za izdelavo kovin; proizvodnja vijakov in drugega žičnega blaga;
proizvodnja delov in pribora za vozila na
motornih pogon in kmetijske stroje; izdelava in popravilo lesenih izdelkov; prodaja
proizvodov podjetja; prodaja odpadnega kovinskega in drugega materiala; prodaja navtične opreme in proizvodov; prodaja avtomobilov, nadomestnih delov in opreme; organizacija skladiščno-distribucijskega centra za neživilsko blago; izvajanje inženiringa
za lastno podjetje in druge naročnike; izvoz
in uvoz proizvodov lastne proizvodnje in
proizvodov drugih proizvajalcev; izvoz in
uvoz surovin, reprodukcijskega materiala in
opreme za lastno proizvodnjo in proizvodnjo drugih podjetij; posredovanje v prometu
blaga in storitev s tujino; zastopanje tujih
firm v prometu blaga in storitev; rent-a-car;
finančni inženiring; kooperacijska proizvodnja; trgovina na debelo in drobno.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Fingušt Marjana, razrešena 12. 5.
1994; direktor Fingušt Jožef, imenovan
12. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19669
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 254/94 z dne
28. 2. 1994 v reg. vl. 1/7790-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo LILIAN,
trgovina, storitve in posredovanje, d.o.o.,
Maribor, Vojašniška ul. 8, spremembo firme in sedeža, tako da se odslej glasita: M &
KAM, podjetje za turizem in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: M & KAM d.o.o.
Sedež: Maribor, Krekova 17
Izstop družbenikov Reiter Lidije in Reiter Alojza, Vojašniška 8, Maribor ter pristop družbenice Gerovac Ksenije, Prežihova 7, Maribor.
Zožitev dejavnosti za: storitve na področju rekreacije, telesne rekreacije in duševne sprostitve: joga, bioenergija, avtogeni trening, masaža, solarij, savne, fitnes in
podobne storitve na rekreacijskih aparatih,
servisiranje tehtnic.
Razširitev dejavnosti na: turistično posredovanje, menjalniške posle: odkup in
prodaja deviz.
Izbris dosedanje direktorice Lidije Reiter in vpis Ksenije Gerovac - direktorice, ki
odslej zastopa podjetje brez omejitev in Petra Kovačiča, direktorja, ki odslej zastopa
podjetje z omejitvijo, da sklepa pravne posle nad tolarsko protivrednostjo 1.000 DEM
s soglasjem ustanoviteljice. Direktorja zastopata podjetje posamično, vsak v mejah
svojih pooblastil.

Rg-19674
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01625 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa MESIG, trgovsko podjetje,
d.o.o., Spodnji Gaj 9, Pragersko, pod vložno št. 1/04661/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5566746
Firma: JOŽE FINGUŠT, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: JOŽE FINGUŠT, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,766.316,70 SIT
Ustanovitelj: Fingušt Marjana, izstop 12.
5. 1994; Fingušt Jožef, Pragersko, Spodnji
Gaj 9, vstop 12. 5. 1994, vložek
3,766.316,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19676
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02638 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa JEKO, zasebno podjetje za
informatizacijo poslovanja, d.o.o., Bratov
Greifov 26, Maribor, pod vložno št.
1/00988/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5322014
Firma: JEKO, podjetje za informatizacijo poslovanja, d.o.o.
Sedež: Maribor, Borštnikova 114
Osnovni kapital: 1,991.248,12 SIT
Ustanovitelja: Jerot Oto, Maribor, Borštnikova 114, vstop 5. 7. 1989, vložek
1,592.998,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kokol Marjan, izstop 20. 5. 1994;
Horvat Bojan, Maribor, Borova vas 4, vstop
20. 5. 1994, vložek 398.249,62 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jerot Oto, imenovan 20. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Horvat Bojan, imenovan 20. 5. 1994.
Dopišejo se naslednje dejavnosti: trgovina na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi; zastopniški, posredniški, agencijski,
komisijski in komercialni posli v prometu
blaga in storitev z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami; finančne, tehnične in poslovne storitve: projektiranje in sorodne tehnične storitve: drugo projektiranje, inženiring, ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve, poslovne storitve:
storitve kontrole kakovosti in količine blaga, prirejanje sejmov in razstav; gostinske
storitve: gostinske storitve nastanitve-prenočišča, penzioni, hotel, storitve prehrane restavracije s postrežbo, slaščičarne, druge
gostinske storitve - kavarne, točilnice in bari, dostava tople in hladne hrane ter pijače
na dom; turistične storitve: turistične agencije, uradi, drugo turistično posredovanje;
osebne storitve in storitve gospodinjstvom:
frizerske, kozmetične, masažne, fotografske, čistilne,..., druge osebne storitve; izobraževanje, znanost, kultura in informacije
doma; drugo izobraževanje: izobraževanje
(šolanje in vzgoja), ki ga ni mogoče uvrstiti
po stopnjah: strokovno izpopolnjevanje, pridobitev posebnega znanja (tuji jeziki,...) in
spretnosti (strojepisje, stenografija,...); kooperacijski posli s področja registriranih dejavnosti.
Tako se sedaj dejavnosti glasijo: ekonomske organizacijske in tehnološke storitve; knjigovodske storitve in obdelava podatkov, popravilo in vzdrževanje radijskih,
televizijskih aparatov in naprav; trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi; zastopniški, posredniški, agencijski,
komisijski in komercialni posli v prometu
blaga in storitev z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami; finančne, tehnične in poslovne storitve: projektiranje in
sorodne tehnične storitve: drugo projekti-

Stran 388

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 9 – 16. II. 1996

ranje, inženiring, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, poslovne storitve: storitve kontrole kakovosti in količine
blaga, prirejanje sejmov in razstav; gostinske storitve: gostinske storitve nastanitveprenočišča, penzioni, hotel, storitve prehrane - restavracije s postrežbo, slaščičarne, druge gostinske storitve - kavarne, točilnice in bari, dostava tople in hladne
hrane ter pijače na dom; turistične storitve:
turistične agencije, uradi, drugo turistično
posredovanje; osebne storitve in storitve
gospodinjstvom: frizerske, kozmetične,
masažne, fotografske, čistilne,..., druge
osebne storitve; izobraževanje, znanost,
kultura in informacije doma: drugo izobraževanje: izobraževanje (šolanje in vzgoja),
ki ga ni mogoče uvrstiti po stopnjah: strokovno izpopolnjevanje, pridobitev posebnega znanja (tuji jeziki,...) in spretnosti
(strojepisje, stenografija,...); kooperacijski posli s področja registriranih dejavnosti.

Rg-19683
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04487 z
dne 23. 11. 1994 pri subjektu vpisa JASTCONSULTING, podjetje za gradbeništvo,
trgovino in turizem, d.o.o., pod vložno št.
1/04363/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5528984
Sedež: Kamnica, Cesta v Rošpoh 127/b

Skrajšana firma: JEKON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lenart v Slovenskih goricah,
Kraigherjeva 20
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelji: Lipič Antonija, Gornja
Radgona, Ulica Marije Rožman 5, vstop
30. 12. 1991, odgovornost: ne odgovarja;
Sukič Vladimira-Fiala, Radenci, Pionirska
ulica 8, vstop 30. 12. 1991, odgovornost: ne
odgovarja; Lipič Andrej, Gornja Radgona,
Ulica Marije Rožman 5, vstop 25. 5. 1994,
vložek 680.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rumpf Franz, Ettendorf I Lav., Avstrija, Krottendorf 23, vstop 25. 5. 1994, vložek 340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Schlacher Herbert, Wolfsberg, Avstrija,
Auen, Nr. 112, vstop 25. 5. 1994, vložek
340.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Jandl Alfred-Andreas, Wolfsberg, Avstrija,
Glein 9, vstop 25. 5. 1994, vložek 340.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lipič Andrej, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1995: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 6024 Cestni
tovorni promet; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav.

Rg-19677
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06365 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JOMIK, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d.o.o., Plintovec
10/k, Zgornja Kungota, pod vložno št.
1/08057/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5862370
Osnovni kapital: 1,657.705 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Jože, Zgornja Kungota, Plintovec 10/k, vstop 22. 12. 1992,
vložek 1,657.705 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19679
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03745 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko
in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE
3: ELEKTRO, Cankarjeva 10, Maribor,
pod vložno št. 1/00520/13 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5003938
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 30
Rg-19680
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00774 z
dne 22. 11. 1994 pri subjektu vpisa JACOOP, trgovina, storitve, import-export, d.o.o., pod vložno št. 1/07989/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge, ustanoviteljev in
oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile
podatki:
Matična št.: 5746337
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Janežič Iztok, Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 1, vstop 7. 4.
1993, vložek 1,480.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Janežič Jože, Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 1, vstop 19. 4. 1994,
vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Janežič Jože, imenovan 19. 4. 1994.

Rg-19689
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01927 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa JORDAN COMPANY,
marketing, trgovina, storitve, proizvodnja, posredništvo, uvoz-izvoz, d.o.o., Jakopičeva 19, Maribor, pod vložno št.
1/08270/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5764009
Firma: JORDAN COMPANY, marketing, trgovina, storitve, proizvodnja, posredništvo, uvoz-izvoz, d.n.o.
Skrajšana firma: JORDAN COMPANY,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Jordan Miran, Maribor,
Vrazova 58, vstop 19. 5. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Jordan Irena, Maribor,
Antoličičeva 16, vstop 19. 5. 1994, vložek
50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Jordan Irena, imenovana 19. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Jordan Miran, imenovan 19. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-19690
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01577 z
dne 15. 12. 1994 pri subjektu vpisa JIRK
STORITVE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., pod vložno št. 1/05526/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5779588
Osnovni kapital: 1,521.649,70 SIT
Ustanoviteljica: Robič Jasmina, Maribor,
Ahacljeva 11, vstop 18. 1. 1993, vložek
1,521.649,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19691
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04382 z dne 5. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09488/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5679818
Firma: JEKON, podjetje za inženiring,
proizvodnjo, svetovanje, trgovino, zunanjo trgovino in ostalo dejavnost, d.o.o.

Rg-19693
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 636/94 z dne
5. 5. 1994 v reg vl. 1/4056-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo JANG
TSE KIANG, kitajska restavracija, d.o.o.,
preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno odgovornostjo
s temile podatki:
Firma: JANG TSE KIANG, kitajska
restavracija d.n.o.
Skrajšana firma: JANG TSE KIANG,
d.n.o.
Sedež: Maribor, Poštna ul. 10
Ustanovitelji: Li Lanmei Chen, Fischerau Strasse 57, Graz, Avstrija in Ye Gangjian, Marktstrasse 64, Dornbirn, Avstrija
Osnovni kapital: 1,342.800 SIT
Dejavnosti: storitve: gostinske storitve
prehrane in druge gostinske storitve, kitajska restavracija, komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev, posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev, trgovina na debelo in drobno: trgovina na debelo in drobno z neživilskimi in živilskimi proizvodi, prodaja živilskih in neživilskih proizvodov na stojnicah,
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na sejmih v premičnih objektih, na trgih,
uvoz in izvoz neživilskih in živilskih proizvodov.
Družba ime v pravnem prometu vsa pooblastila s tretjimi osebami in za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s
celotnim premoženjem. Za obveznosti družbe sta subsidiarno odgovorna družbenika z
vsem svojim premoženjem.
Družbo zastopata Ye Gangjian, družbenik, brez omejitev in Li Lanmei Chen, družbenik, brez omejitev.

benice in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5693560
Osnovni kapital: 1,824.000 SIT
Ustanovitelji: Mariborska turistična zveza, Maribor, Grajski trg 1, vstop 11. 11.
1992, vložek 1,774.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Razdevšek Milan, Maribor,
Heroja Tomšiča 11; Razdevšek Bojana, Maribor, Heroja Tomšiča 11; Perša Stanka,
Spodnji Duplek, Zgornji Duplek 14; Fratnik
Andrea, Pekre-Limbuš, Za postajo 46/a in
Czurda Jasna, Maribor, Vrbanska 16/B, vsi
vstopili 11. 11. 1992, vložili po 10.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

na, Strmšnik Janko, Bauman Vito in Krajnc
Milan, vsi izstopili 10. 6. 1994; Magdič Bojan, Ivanjkovci, Lahovci 48, vstop 10. 6.
1994, vložek: 204.250 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-19695
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00447 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa JEKLOTEHNA, trgovsko
in proizvodno podjetje Maribor, d.d., SPE
5: Maloprodaja, Jurčičeva 5, Maribor,
pod vložno št. 1/00520/15, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5003938
Sedež: Maribor, Vetrinjska 22
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Županec Drago, razrešen 1. 3. 1995;
direktor Poglej Igor, imenovan 1. 4. 1995,
Maribor, Koroška 71, zastopa družbo v okviru dejavnosti strateške poslovne enote z
omejitvijo sklepanja pogodb o nakupu in
prodaji nepremičnin, dajanja hipotek in sklepanja kreditnih pogodb.
Rg-19698
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01823 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa JOY, podjetje za trgovino,
zunanjo trgovino, storitve, proizvodnjo,
gostinstvo, kooperacijo, d.o.o., Zgornja
Selnica 35, Selnica ob Dravi, pod vložno
št. 1/07243/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5706670
Osnovni kapital: 1,623.000 SIT
Ustanovitelj: Tuler Vlado, Selnica ob
Dravi, Zgornja Selnica 35, vstop 2. 12. 1992,
vložek 1,623.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19700
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05153 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa JUTA, trgovina in storitve,
d.o.o., Lesičjakova 18, Maribor, pod vložno št. 1/08239/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5766133
Osnovni kapital: 1,972.400 SIT
Ustanovitelj: Kompan Andrej, Maribor,
Lesičjakova 18, vstop 27. 5. 1993, vložek
1,972.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19403
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03917 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MATIC, center za turistično in poslovno promocijo, d.o.o., Grajski
trg 1, Maribor, pod vložno št. 1/07206/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, priimka druž-

Rg-19597
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01706 z
dne 31. 12. 1994 pri subjektu vpisa GOROTEX, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., pod vložno št. 1/05878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5628997
Osnovni kapital: 1,659.942 SIT
Ustanoviteljica: Lah Gordana, Miklavž
na Dravskem polju, Ulica prvih žrtev 30,
vstop 29. 4. 1992, vložek 1,659.942 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19598
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02938 z
dne 29. 12. 1994 pri subjektu vpisa GIPIT,
podjetje za gradbeno-izvedbeni-pravni
inženiring in trgovino, d.o.o., pod vložno
št. 1/02455/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5853982
Osnovni kapital: 2,080.316 SIT
Ustanoviteljica: Irgolič Valerija, Jarenina, Vukovski dol 34 a, vstop 25. 3. 1994,
vložek 2,080.316 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19600
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04107 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GALINA, proizvodnja, trgovina, posredništvo, svetovanje, d.o.o.,
Svenškova 44, Maribor, pod vložno št.
1/02690/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5405114
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krajnc Stanko, Ivanjkovci, Lahonci 50; Kelemina Drago, Ivanjkovci, Lahonci 47; Lipoglav Stojan, Slovenska
Bistrica, Klopce 11; Meško Frančišek, Velika Nedelja, Velika Nedelja 16; Tkalčič Eva,
Maribor, Svenškova 38; Meglič Jožef, Hajdina, Skorba 23, vsi vstopili 18. 7. 1990,
vložili po 204.250 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Pučko Anton, Maribor, Mencingerjeva 38, vstop 18. 7. 1990, vložek 70.250
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vuk Ivan,
Kovač Mato, Ježič Damir, Hočurščak Verica, Vidovič Jože, Sušek Inge, Grace Julija-

Rg-19602
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04836 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GRADBENIK, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Sokolska 102,
Maribor, pod vložno št. 1/01437/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5322332
Osnovni kapital: 2,062.027 SIT
Ustanovitelj: Horvat Vlado, Maribor,
Betnavska 131, vstop 20. 2. 1990, vložek
2,062.027 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19604
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04640 z dne 2. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GOPLA, pod. za izdelavo
in montažo investicijske opreme, trg. na
debelo in drobno, marketing, ekon. in rač.
inženiring, storitveno dej. in svetovanje,
d.o.o., Mejna ulica 56, Maribor, pod vložno št. 1/02636/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5403227
Osnovni kapital: 1,739.000 SIT
Ustanovitelja: Gobec Jože, Kamnica,
Srednje 17/d in Planteu Bojan, Maribor,
Splavarski prehod 5, oba vstopila 23. 7.
1990, vložila po 869.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.
Rg-19608
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01748 z
dne 26. 5. 1994 pod št. vložka 1/08405/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge in ustanoviteljev s
temile podatki:
Firma: GARB, podjetje za grafiko, oblikovanje, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GARB, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,721.449 SIT
Ustanovitelja: Garb Ivan, vstop 27. 5.
1993 in Garb Sebastijan, vstop 16. 5. 1994,
oba iz Pesnice, Dolnja Počehova 14, vložila
po 860.724 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-19611
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 100/94 z dne
2. 2. 1994 v reg vl. 1/6369-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo Trgovsko
proizvodno podjetje GOMBOC, d.o.o.,
Maribor, Goriška 6, spremembo sedeža
podjetja, tako da se odslej glasi: Maribor,
Mlekarniška 6.
Rg-19612
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 828/94 z dne
10. 5. 1994 v reg vl. 1/2455-00 vpisalo pri
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družbi z omejeno odgovornostjo Podjetje
za gradbeno-izvedbeni-pravni inženiring
in trgovino GiPiT d.o.o., Vukovski dol
34 a, Jarenina, izstop družbenika in dosedanjega direktorja Jožeta Irgoliča, Vukovski dol 34/a, Jarenina in pristop družbenice
Valerije Irgolič, dipl. jur., Vukovski dol
34/a, Jarenina, ki odslej kot direktorica zastopa družbo brez omejitev.

in računovodske storitve, storitve obdelave
podatkov, druge neomenjene storitve, biro
storitve.

(leasing); 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-19613
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3332/93 z
dne 4. 2. 1994, vpisanem v reg. vl. 1/149400, pri družbi z omejeno odgovornostjo
GTT GALAKSIJA - gostinstvo, trgovina
in turizem d.o.o., Maribor, Borova vas 30
vpisalo:
Razširitev dejavnosti na: elektro dejavnost: izdelava, vzdrževanje in servisiranje
elektronskih in telekomunikacijskih naprav,
električnih strojev, računalnikov in električnih instalacij, izdelava in popravilo elektrotehničnih izdelkov, proizvodnja sušilnic; kovinsko predelovalna dejavnost: proizvodnja
kovinskega reprodukcijskega materiala,
proizvodnja kovinskih stavbnih in drugih
konstrukcij, proizvodnja blaga za široko porabo in drugih kovinskih izdelkov, strojna
industrija, proizvodnja strojev in naprav,
prikolic, mobilnih objektov v celoti, proizvodnja in predelava plastičnih mas, izdelava predmetov iz plastičnih mas, izdelava
predmetov iz papirja, izdelava predmetov iz
usnja in gume, proizvodnja tekstilne konfekcije, obdelava lesa in izdelava polizdelkov in finalnih izdelkov iz lesa, vključno z
izdelavo lesenega pohištva, iz naravnega in
umetnega kamna; gradbeništvo: visoke
gradnje, nizke gradnje in hidrogradnje, industrijska in zaključna dela v gradbeništvu;
projektiranje in sorodne tehnične storitve:
projektiranje gradbenih objektov, drugo projektiranje, prikolice, drugih različnih vozil,
koles in mobilnih objektov, inženiring, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, izvajanje del na objektih za zaščito okolja, hidrogradenj, prometnih objektov, premostitvenih objektov, komunalnih vodov in
naprav, objektov in naprav v visoki in nizki
gradnji, kooperacija iz naslova registriranih
dejavnosti, trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovinske storitve: agencijske storitve, posredniške storitve, zastopniške storitve, borzne
storitve, storitve skladiščenja, storitve odpravljanja in dostavljanja blaga, storitve
ekonomske propagande in reklame, posredovanje pri nakupu in prodaji nepremičnin,
leasing, menjalnica in zastavljalnica; sprejemanje v zastavo: hipotek na nepremičnine, premičnih objektov, ročna zastava (nakit, zlato), prirejanje sejmov in razstav, prevoz potnikov, blaga in opravljanje storitev
v cestnem prometu, rent a car, notranja špedicija, neomenjene storitve na področju prometa, komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev, popravilo, servis in vzdrževanje cestnih motornih
vozil, gradbenih in delovnih strojev in naprav, posredovanje v prometu blaga in storitev, zastopanje podjetij v prometu blaga in
storitev; poslovne storitve: storitve kontrole
kakovosti in količine blaga, knjigovodske

Rg-19621
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01338 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GORIČAN & CO, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o., Koroška cesta 105, Maribor, pod
vložno št. 1/07644/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5714028
Osnovni kapital: 1,580.374 SIT
Ustanoviteljica: Goričan Alenka, Maribor, Koroška cesta 105, vstop 7. 12. 1992,
vložek 1,580.374 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 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 opreme za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 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; 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup

Rg-19632
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 287/94 z dne
28. 2. 1994 v reg v. 1/2320-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo GEOP geodezija in projekt, d.o.o., Na Jelovcu
40, Kamnica, spremembo firme in sedeža,
tako da se odslej glasi:
Firma: GEOPRO - geodezija in računalništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: GEOPRO, d.o.o.
Sedež: Maribor, Slovenska 24
Pristopitev družbenika: Žnidaršič Žarko,
Slovenska 24, Maribor in izstopitev družbenikov: Treiber Karel, Na Jelovcu 40, Kamnica in Treiber Drago, Bistrica pri Limbušu
51 K, Pekre - Limbuš.
Razširitev dejavnosti na: zajemanje in
obdelava podatkov prostorov, storitve s področja geografskih informacijskih sistemov, digitalizacija vseh vrst načrtov in
kart, računalniški inženiring - izdelava programske opreme, računalniško izobraževanje in svetovanje, računalniška obdelava
podatkov.
Izbris dosedanjega direktorja Treiber
Karla in se na novo vpiše Žnidaršič Žarko,
ki zastopa podjetje kot direktor, brez omejitev.
Rg-19636
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00175 z dne 31. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GORICE, trgovsko podjetje, d.d., Šentilj 69/a, Šentilj, pod vložno št.
1/02123/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo tipa zastopnika in članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5002737
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrhunec Vinko, imenovan 27. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kraner Dragica,
Klemenčič Helmut, Ignatijev Majda in Kvas
Silva, izstopili 27. 2. 1995; Kovačič Laura,
Germ Marija, Bračko Jernej, Majhenič Gabrijela, Jarc Slavko in Kolšek Zvonko, vsi
vstopili 27. 7. 1995.
Rg-19638
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04433 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GAJAX, proizvodno, storitveno, gradbeno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Lormanje 31, Lenart, pod vložno
št. 1/02745/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5410967
Osnovni kapital: 1,663.498 SIT
Ustanovitelj: Ademovič Jože, Zgornja
Korena, Spodnja Korena 5/b, vstop 28. 8.
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1990, vložek 1,663.498 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Anželj Stanislav, izstop 1. 9.
1994.

de razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali o obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter po naravi stvari
podobnih drugih poslov, le na podlagi predhodnega soglasja organa upravljanja ustanovitelja. Organ upravljanja ustanovitelja
lahko s posebnim sklepom veže sklenitev
posameznih vrst poslov na svoje predhodno
soglasje.
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom.

zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5785855
Osnovni kapital: 1,967.359 SIT
Ustanovitelji: Nikolič Nedeljko, Ugljevik, R BIH, Mezgraja 70, vstop 18. 3. 1993,
vložek 1,770.623 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Graovac Dragan, Maribor, Ulica
heroja Šlandra 19, vstop 30. 12. 1993,
vložek 98.368 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nuhija Adem, Maribor, Savinjska ulica 4, vstop 12. 4. 1995, vložek 98.368 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995:
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; 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; 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; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 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; 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 prodajal-

Rg-19641
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06034 z dne 5. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GEDEON, podjetje za organiziranje, posredovanje, svetovanje in
opravljanje storitev, d.o.o., Dvorakova
10/c, Maribor, pod vložno št. 1/02222/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5368871
Firma: GEDEON HRASTNIK & CO.,
podjetje za organiziranje, posredovanje,
svetovanje in opravljanje storitev, d.n.o.
Skrajšana firma: GEDEON HRASTNIK & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelji: Hrastnik Justina, vložek
1.000 SIT; Hrastnik Franc, vložek 500 SIT
in Hrastnik Saša, vložek 500 SIT, vsi iz
Maribora, Dvorakova 10/c, vstopili 23. 12.
1994, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenica, Hrastnik Justina, imenovana 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Hrastnik Franc, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Hrastnik Saša, imenovana 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 7. 1995: 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Družba sme v okviru dejavnosti pod šifro K/74.14 opravljati podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraže in posredovanja pri pogajanjih med menagerji in
delavci.
Rg-19642
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05532 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa
GORENJE TEHNOPLAST, d.o.o., Smolnik 17, Ruše, pod
vložno št. 1/06417/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti ter tipa in pooblastil zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5657636
Firma: GORENJE TEHNOPLAST,
podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Ustanovitelj: Gorenje Metalplast, d.o.o.,
Ruše, Smolnik 17, vstop 10. 8. 1992, vložek
4,100.891 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Trunkl Adolf, imenovan 9. 12. 1994,
Ruše, Vorohova 34, lahko sklepa posle gle-

Rg-19643
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00490 z dne 6. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09536/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5901154
Firma: GL TRADE, družba za finance,
trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GL TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3-5
Osnovni kapital: 1,734.667,70 SIT
Ustanovitelj: Gladt Wolfgang Karl, Dunaj, Avstrija, Josefstadterstrasse 16, vstop
9. 5. 1995, vložek 1,734.667,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Leš Aleksander, imenovan 9. 5. 1995,
Lenart v Slovenskih goricah, Maistrova 1,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 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; 6521 Finančni zakup (leasing).
Rg-19645
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00478 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa GOLDEN PRODUCTS, trgovina na drobno in debelo, d.o.o., Ulica
heroja Šlandra 19, Maribor, pod vložno
št. 1/08732/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in dejavnosti ter uskladitev z
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nah 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.
Družba sme v okviru dejavnosti pod šifro G/51.18 opravljati posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

jan, Rogaška Slatina, Strma cesta 4 in Plajh
Zmago, Slovenska Bistrica, Župančičeva 19,
vsi vstopili 15. 9. 1992, vložili po 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Matična št.: 5384664
Osnovni kapital: 1,722.475 SIT
Ustanovitelja: Grajfoner Vinko, vložek
1,033.485 SIT in Krajnc Stojan, vložek
688.990 SIT, oba iz Lenarta, Cankarjeva
14, vstopila 9. 4. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Grajfoner Vinko, imenovan 9. 4. 1990,
zastopa družbo brez omejitev. prokurist Krajnc Stojan, imenovan 26. 5. 1994.

Rg-19649
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/06539 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu
vpisa GLOSTER, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Milčinskega 23, Maribor,
pod vložno št. 1/05011/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5608805
Osnovni kapital: 1,501.576,24 SIT
Ustanovitelj: Dokl Bojan, Maribor, Milčinskega 23, vstop 15. 4. 1992, vložek
1,501.576,24 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19652
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05489 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GARDA TRADE, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Žoharjeva ulica 18, Maribor, pod vložno
št. 1/08902/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5813573
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krajnc Milan, Maribor,
Žoharjeva ulica 18, vstop 8. 7. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Krajnc Terezija, izstop 21. 12. 1994; Krajnc
Jure, Maribor, Žoharjeva ulica 18, vstop
21. 12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19653
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03636 z dne 9. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GEA BIRO, podjetje za investicijski inženiring, d.o.o., Titova 87,
Slovenska Bistrica,
pod vložno št.
1/06497/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5658861
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Ostaševski Ljubica, Slovenska Bistrica, Cankarjeva 18; Ungar Mar-

Rg-19806
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01169 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa LAMUT,
proizvodno, trgovsko podjetje, d.o.o., pod
vložno št. 1/04740 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovne vloge in
ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5562627
Osnovni kapital: 1,992.604 SIT
Ustanovitelja: Lamut Branko, Lovrenc na
Pohorju, Delavska pot 30, vstop 21. 1. 1992,
vložek 1,004.302 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lamut Vesna, Lovrenc na Pohorju,
Delavska pot 30, vstop 26. 4. 1994, vložek
988.302 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19810
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03001 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LOGEX, podjetje za posredovanje v notranjem in mednarodnem
prometu, d.o.o., Meljski dol 5 b, Maribor,
pod vložno št. 1/02670/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5402026
Osnovni kapital: 1,515.834,10 SIT
Ustanovitelji: Valenko Tanja, Maribor,
Meljski dol 5 b, vstop 25. 8. 1990, vložek
1,462.022,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Valenko Maja, Maribor, Aškerčeva
26, vstop 25. 8. 1990, vložek 26.905,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Valenko Boštjan, Maribor, Meljski dol 5 b, vstop 3. 12.
1990, vložek 26.905,60 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost družbe se dopolni s: prodajo
živilskih in neživilskih izdelkov od vrat do
vrat; prodajo živilskih in neživilskih izdelkov v tranzitu; knjigovodske storitve.
Dopolnjena dejavnost družbe se odslej
glasi: prodaja živilskih in neživilskih izdelkov od vrat do vrat; prodaja živilskih in
neživilskih izdelkov v tranzitu; knjigovodske storitve; storitve: notranja in mednarodna špedicija, posredovanje v prometu blaga
in storitev, komijski posli na področju prometa blaga in storitev, agencijski posli na
področju prometa blaga in storitev, zastopanje tujih firm v prometu blaga in storitev,
upravljanje in uporaba objektov za uskladiščenje, prevoz blaga v cestnem prometu,
prekladalne storitve na železniških postajah
in drugih mestih, trgovina z živilskimi in
neživilskimi proizvodi na debelo.
Rg-19811
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02666 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LESOTRG, lesno obdelovalno trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Gradiška 3, Lenart, pod vložno št.
1/02303/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-19816
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06289 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa LAURA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Benedikt 140,
Benedikt, pod vložno št. 1/02280/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5373875
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelj: Ilič Duško, Lenart, Spodnji
Žerjavci 24, vstop 25. 5. 1990, vložek
1,533.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19819
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01760 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa LEGRAD, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o., Ulica pohorskega bataljona 15, Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/07633/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5750024
Osnovni kapital: 1,708.862,40 SIT
Ustanovitelj: Prelog Milan, Slovenska
Bistrica, Gradišče 9, vstop 12. 1. 1993, vložek 1,708.862,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19820
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01426 z
dne 31. 12. 1994 pri subjektu vpisa
LOPEM, proizvodnja, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., pod vložno št. 1/07397/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5705053
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Miklošič Jožica, PekreLimbuš, Lesjakova 52, vstop 8. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19822
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00168 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LINA, podjetje za gradbeništvo, proizvodnjo, trgovino, turizem in
storitve, d.o.o., Vetrinjska ulica 18, Maribor, pod vložno št. 1/04424/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5535743
Firma: LINA, gradbeno podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Slovenska ulica 2
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Rg-19823
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03174 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu
vpisa LO BELLO, export-import, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Loška 13, Maribor, pod vložno št. 1/08385/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5766028
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kralj Coco Silva, Gorizia,
Italija, Via Brigata Treviso N. 29, vstop
13. 4. 1993, vložek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Coco Sergio, Gorizia,
Italija, Via Brigata, Treviso N 29, vstop
13. 4. 1993, vložek 675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vettese Roberto, Gorizia, Italija, Via della Tesa 21, vstop 13. 4.
1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Grion Luigi, izstop 2. 4. 1994.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Vettese Roberto, imenovan 13. 4. 1993,
zastopa družbo kot namestnik direktorja z
omejitvijo, da mora pri sklepanju pogodb, ki
vsebujejo statusne spremembe, pri sklepanju
pogodb, katerih skupna vrednost presega
70.000 LIT, oziroma ekvivalenten znesek v
SIT, računano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe, v primeru
zaposlovanja delavcev in za najem, nakup in
prodajo nepremičnin, direktorica in njeni namestniki imeti pisno soglasje vseh ostalih
družbenikov; direktor Coco Sergio, imenovan 13. 4. 1993, zastopa družbo kot namestnik direktorja z omejitvijo, da mora pri sklepanju pogodb, ki vsebujejo statusne spremembe, pri sklepanju pogodb, katerih skupna vrednost presega 70.000 LIT, oziroma
ekvivalenten znesek v SIT, računano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe, v primeru zaposlovanja delavcev in za najem, nakup in prodajo nepremičnin, direktorica in njeni namestniki imeti pisno soglasje vseh ostalih družbenikov;
direktorica Kralj Coco Silva, imenovana
13. 4. 1993, zastopa z omejitvijo, da mora pri
sklepanju pogodb, ki vsebujejo statusne spremembe, pri sklepanju pogodb, katerih skupna vrednost presega 70.000 LIT, oziroma ekvivalenten znesek v SIT, računano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan sklenitve pogodbe, v primeru zaposlovanja
delavcev in za najem, nakup in prodajo nepremičnin, direktorica in njeni namestniki
imeti pisno soglasje vseh ostalih družbenikov; direktor Grion Luigi, razrešen 2. 4. 1994.

Rg-19836
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01553 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa LI
PREMIX, podjetje za trgovino in storitve
export-import, d.o.o.,
pod vložno št.
1/07911/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5739632
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Polanec Janko, Sveta Trojica, Sveta Trojica 79, vstop 16. 2. 1993,
vložek 825.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žnuderl Robert, Lenart, Cmureška 3,
vstop 16. 2. 1993, vložek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pommer Alfred,
Leibnitz, Avstrija, Seggauberg 121, vstop
16. 2. 1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Wetl Franz, izstop
13. 12. 1993.

Matična št.: 5713331
Firma: LUMAR, podjetje za projektiranje, marketing in organizacijo, d.o.o.
Skrajšana firma: LUMAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Pohorska 41/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lukič Milan, Maribor, Pohorska 41/b, vstop 10. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lukič Milan, imenovan 10. 1. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 5. 1995: 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;
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.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela, 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe, 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 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); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-

Rg-19828
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04843 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LM MOBILIA COMMERCE, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Grčarjeva ulica 14, Maribor, pod
vložno št. 1/04642/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5550564
Sedež: Maribor, Taborska 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Leskovar Milan, Maribor,
Grčarjeva 14, vstop 10. 12. 1991, vložek
1,500.00 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19839
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02383 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa LIPTUM, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Zrkovska 18, Maribor, pod vložno št. 1/05154/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5583829
Osnovni kapital: 2,084.515 SIT
Ustanovitelj: Cifrek Fabijan, Maribor,
Zrkovska 18, vstop 25. 2. 1992, vložek
2,084.515 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19840
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02295 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa LETRAL, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ozka ulica 7, Slovenska Bistricapod vložno
št. 1/03031/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5701970
Firma: LETRAL, proizvodna, storitvena in trgovska družba, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelji: Keršič Bojan, Slovenska
Bistrica, Zgornja Bistrica 183, vstop 11. 10.
1990, vložek 751.500 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Gošnjak Ludvik, izstop 14. 3.
1994; Perič Zlatko, izstop 14. 3. 1994; Keršič Helena, Slovenska Bistrica, Zgornja Bistrica 183, vstop 2. 6. 1994, vložek 751.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Keršič Bojan, imenovan 11. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Gošnjak Ludvik, razrešen 14. 3. 1994; družbenik Perič Zlatko, razrešen 14. 3. 1994.
Rg-19842
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00312 z dne 3. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09492/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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metu; 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; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Skrajšana firma: HLADEX, d.o.o.
Sedež: Maribor, Usnjarska ul. 5
Osnovni kapital: 1,591.217 SIT
Ustanovitelja: Džaić Branka, Maribor,
Krekova 5, vstop 10. 5. 1993, vložek
795.608 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Džaić Pavo, Maribor, Krekova 5, vstop
10. 5. 1993, vložek 795.609 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Skrajšana firma: GMP ŠPRAH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Klinetova 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šprah Marjan, Maribor,
Klinetova 10, vstop 12. 12. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šprah Marjan, imenovan 12. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 4. 1995:
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; 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; 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;
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; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi 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; 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; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
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); 6024 Cestni tovorni promet, 7110

Rg-19552
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01698 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa HIPET, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Svenškova 40,
Maribor, pod vložno št. 1/05669/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5615500
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kreitner Rudolf, Maribor,
Svenškova 40, vstop 6. 4. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19569
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 612/94 z dne
18. 5. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe na registrskem vložku
št. 1/612/94 s temile podatki:
Firma: Podjetje za komunalno, gradbeno in trgovinsko dejavnost HELP, d.o.o.
Skrajšana firma: HELP, d.o.o.
Sedež: Šentilj, Štrihovec 6
Opravi se dokapitalizacija osnovne vloge družbe v višini 1,503.008,60 SIT. Spremeni se osnovna glavnica družbe s sedanjih
4.000 SIT, na 1,507.008,60 SIT.
Razširitev dejavnosti na: prevoz blaga in
oseb v cestnem prometu, zastopniški, agencijski in komercialni posli v prometu blaga
in storitev; gostinske storitve: nastanitveprenočišča, penzioni, hoteli, prehrane - restavracije s postrežbo, slaščičarne, druge gostinske storitve - kavarne, točilnice in bari,
dostava tople hrane in hladne hrane ter pijače na dom; turistične storitve: turistične
agencije in uradi, drugo turistično posredovanje; storitve menjalnic, storitve zastavljalnic; proizvodnja: proizvodnja in obdelava kamna, gramoza in peska, urejanje in
vzdrževanje grobov po naročilu, montaža,
zaščita, obnova in negovanje površin iz
umetnega in navadnega kamna, betona, opeke,..., kooperacijski posli z domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami s področja registriranih dejavnosti.
Rg-19570
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00513 z
dne 16. 6. 1994 pod št. vložka 1/08573/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in osnovne vloge s temile
podatki:
Matična št.: 5777640
Firma: HLADEX, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.

Rg-19572
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 570/94 z dne
18. 5. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe na registrskem vložku
št. 1/2992-00 pri družbi z omejeno odgovornostjo Podjetje za komunalno, gradbeno in trgovinsko dejavnost HELP, d.o.o.
Skrajšana firma: HELP, d.o.o.
Sedež: Lenart v Slovenskih goricah,
Nikova 9
Sedež se odslej glasi: Šentilj, Štrihovec 6
Ustanovitelji: iz družbe izstopa družbenik
Javornik Bojan, Maribor, Ul. Marohovih 1.
Dopišejo se naslednje dejavnosti: prevoz blaga in oseb v cestnem prometu; zastopniški, agencijski in komercialni posli v
prometu blaga in storitev; gostinske storitve: gostinske storitve nastanitve - prenočišča, penzioni, hotel, storitve prehrane, restavracije s postrežbo, slaščičarne, druge gostinske storitve - kavarne, točilnice in bari,
dostava tople in hladne hrane ter pijače na
dom; turistične storitve: turistične agencije,
uradi, drugo turistično posredovanje; storitve menjalnic; storitve zastavljalnic; proizvodnja: proizvodnja in obdelava kamna,
gramoza in peska; urejanje in vzdrževanje
grobov po naročilu; montaža, zaščita, obnova in negovanje površin iz umetnega in naravnega kamna, betona, opeke.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prenehajo vsa pooblastila za zastopanje in predstavljanje družbe dosedanjemu družbeniku
Javornik Bojanu. Na novo se pooblasti za
zastopanje družbe kot prokuristka Javornik
Tatjana, ki zastopa in predstavlja družbo
doma in v tujini neomejeno.
Rg-19580
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04557
z dne 7. 12. 1994 pri subjektu vpisa GLOBUS, prevozi, turizem, trgovina, d.o.o.,
pod vložno št. 1/02870/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala družbe s temile podatki:
Matična št.: 5414032
Osnovni kapital: 51,909.633,50 SIT
Ustanovitelj: Vrbnjak Franc, Miklavž,
Ptujska c. 22, vstop 17. 10. 1990, vložek
19,933.116,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19586
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06201 z dne 21. 4. 1995 pod
št. vložka 1/09466/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5884616
Firma: GMP ŠPRAH, trgovina in storitve, d.o.o.
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Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Dejavnost, vpisana dne 19. 6. 1995: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 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; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom.

tehničnih storitev, d.o.o. pod vložno št.
1/03338/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5446112
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pinter Marjan, Maribor,
Meznaričeva 2, vstop 10. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19587
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04644 z dne 23. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GALAT, podjetje za proizvodnjo in trženje, d.o.o., Borštnikova ulica 20, Maribor, pod vložno št. 1/02598/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5409799
Firma: GALAT, trgovina, storitve, posredovanje in zastopstvo, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelj: Gašperič Lado, Maribor,
Borštnikova 20, vstop 2. 8. 1990, vložek
1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19589
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06076 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GETISK, podjetje za proizvodnjo, grafične storitve in trgovino,
d.o.o., Regentova 5, Maribor, pod vložno
št. 1/01896/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5884241
Osnovni kapital: 1,567.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Ernest, Maribor,
Regentova 5, vstop 11. 1. 1990, vložek
1,567.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19591
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05533 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GORENJE SANPLAST,
d.o.o., Smolnik 17, Ruše, pod vložno št.
1/06427/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti, pooblastil zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5657628
Firma: GORENJE SANPLAST, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GORENJE SANPLAST, d.o.o.
Ustanovitelj: Gorenje Metalplast, d.o.o.,
Ruše, Smolnik 17, vstop 10. 8. 1992, vložek
38,629.991 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cimperc Valter, imenovan 9. 12.
1994, Maribor, Na Gorci 67/a, posle glede
razpolaganja z nepremičninami, njihovim
delom ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter po naravi stvari podobnih drugih poslov, sklene le na podlagi predhodnega soglasja organa upravljanja ustanovitelja. Organ upravljanja ustanovitelja
lahko s posebnim sklepom veže sklenitev
posameznih vrst poslov na svoje predhodno
soglasje.

Rg-19594
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05651 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa GST, gradbeno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta v
Rošpoh 123, Kamnica, pod vložno št.
1/06837/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5881471
Osnovni kapital: 1,708.000 SIT
Ustanovitelj: Perko Milan, Kamnica, Cesta v Rošpoh 123, vstop 5. 11. 1992, vložek
1,708.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Perko Milan, imenovan 5. 11. 1992, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Perko Tatjana, imenovana 19. 12. 1994, Kamnica, Cesta v Rošpoh 123, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-19596
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02018 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa GATO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Vetrinjska 17, Maribor, pod vložno št. 1/05178/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5585210
Osnovni kapital: 1,717.111,55 SIT
Ustanovitelja: Novak Gabrijel, Maribor,
Vetrinjska 17 in Žilavec Anton, Maribor,
Ob Jezgonu 24, oba vstopila 13. 2. 1992,
vložila po 858.555,75 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-19797
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3011/93 z
dne 9. 2. 1994 v reg vl. 1/1211-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo Trgovsko podjetje INTRADE export-import,
d.o.o., Maribor:
Izstop družbenikov - Marjana Šariča, Budisavljevičeva 19, Zagreb, R Hrvaška in Marije Graifoner, Starše 51, Starše, ter pristop
družbenika Igorja Namestnika, Gubčeva 29,
Maribor.
Rg-19738
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01448 z
dne 31. 12. 1994 pri subjektu vpisa INGEDIL, podjetje za inženiring, gradbeništvo, promet blaga in drugih gradbeno-

Rg-19739
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01879 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa ISK-GSV, podjetje za proizvodnjo, storitve in inženiring, d.o.o., Kovača vas 168, Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/08739/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5789389
Firma: ISK-GSV, družba za proizvodnjo, storitve in inženiring, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,618.560 SIT
Ustanovitelj: Leskovar Darko, Slovenska Bistrica, Kovača vas 168, vstop 7. 7.
1993, vložek 1,618.560 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-19740
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00888 z dne 18. 1. 1995 pri
subjektu vpisa INOTEH, podjetje za proizvodnjo, razvoj in avtomatizacijo novih
tehnologij ter trgovino, d.o.o., Bistrica
122, Pekre-Limbuš,
pod vložno št.
1/02702/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5413419
Sedež: Pekre-Limbuš, Vorohova 20,
Bistrica ob Dravi
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Klemenc Srečko, Maribor,
Lackova 61, vstop 24. 8. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19741
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01557 z
dne 29. 12. 1994 pri subjektu vpisa IVITEXTIL, podjetje za svetovanje, trženje,
posredovanje in zastopanje, d.o.o., pod
vložno št. 1/03303/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5451086
Sedež: Limbuš, Limbuška 52
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Pečnik Ivanka, Maribor,
Staneta Severja 17, vstop 19. 11. 1990, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19745
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06246 z dne 20. 6. 1995 pri
subjektu vpisa INTER-STIL, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Ptujska cesta
48, Miklavž na Dravskem polju, pod vložno št. 1/02744/0 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5779162
Osnovni kapital: 1,636.000 SIT
Ustanovitelji: Heyster De Kelder, 4001
LS Tiel, Nizozemska, Voorstad 27, vstop
6. 6. 1990, vložek 35.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Golob Branko in Golob Branka, oba iz Maribora, Šimekova 18, vstopila
6. 6. 1990, vložila po 800.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

drogradnje, inštalacijska in zaključna dela
v gradbeništvu; izdelava, popravila in vzdrževanje predmetov iz: tekstilnih predmetov, predmetov iz usnja in gume; uvozizvoz: živilskih in neživilskih proizvodov;
storitve: izvajanje inštalacijskih, montažnih in demontažnih del in del pri vzdrževanju industrijskih in drugih postrojev, izročitev v obratovanje postrojev in opreme,
vodenje del in vzdrževanje zgrajenih postrojev in naprav, vzdrževanje in remont
strojev, naprav in opreme, strokovna pomoč in svetovanje pri poslih industrijskega
vzdrževanja, montaže in instalacij, zastopanje tujih firm, projektiranje, transportne
storitve, špediterske storitve, prirejanje sejmov in razstav in druge organizacijske storitve, knjigovodske in računovodske storitve, storitve obdelave podatkov, druge neomenjene storitve; dejavnosti gradbeništva:
visoke, nizke gradnje in hidrogradnje, inštalacijska in zaključna dela v gradbeništvu; izdelava, popravila in vzdrževanje
predmetov iz: tekstilnih predmetov, predmetov iz usnja in gume.

Rg-19757
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04367 z dne 15. 2. 1995 pod
št. vložka 1/09428/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5870941
Firma: IMPOL-KADRING, svetovalno
storitveni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPOL-KADRING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Partizanska 38
Osnovni kapital: 2,923.183 SIT
Ustanovitelji: Repnik Branko, Slovenska
Bistrica, Črešnjevec 56, vstop 16. 9. 1994,
vložek 190.007 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žunec Adolf, Pekre-Limbuš, Novo
naselje 28, vstop 20. 9. 1994, vložek
190.007 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Impol, industrija metalnih polizdelkov,
d.o.o., Slovenska Bistrica, Partizanska 38,
vstop 26. 9. 1994, vložek 1,432.359,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ojcinger Alfred,
Slovenska Bistrica, Tomšičeva 6, vstop
26. 9. 1994, vložek 233.855 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žerjav Blanka, Fram,
Fram 165, vstop 26. 9. 1994, vložek
87.695,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kapun Mirko, Slovenska Bistrica, Zgornja
Bistrica 84, vstop 26. 9. 1994, vložek
204.622,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pader Henrika, Slovenska Bistrica, Trg
svobode 27, vstop 26. 9. 1994, vložek
175.391 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fišinger Žarka, Slovenska Bistrica, Borisa
Kraigherja 32, vstop 26. 9. 1994, vložek
116.927 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Capl Zmagica, Slovenska Bistrica, Kajuhova 16, vstop 26. 9. 1994, vložek 73.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dobnikar Magdalena, Slovenska Bistrica, Partizanska 57,
vstop 26. 9. 1994, vložek 131.543 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Florjančič Erika,
Laporje, Hošnica 32, vstop 26. 9. 1994, vložek 87.695,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žunec Adolf, imenovan 20. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 2. 1995: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 8532 Socialnovarstveni
programi in storitve; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revija-

Rg-19759
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03429 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa INTAKT, svetovanje, izobraževanje in trgovina, d.o.o., Ljubljanska 46, Maribor, pod vložno št. 1/04486/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5537169
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Canjko Milan, Maribor,
Ljubljanska 46, vstop 14. 4. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19760
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03430 z dne 16. 2. 1995 pri
subjektu vpisa INSEM, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Slivniška cesta 6,
Hoče, pod vložno št. 1/01266/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5316235
Firma: INSEM-ATMOS, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: INSEM-ATMOS,
d.o.o.
Osnovni kapital: 10,010.000 SIT
Ustanovitelja: Kosmatovič Stjepan, Hoče, Hoška 28, vstop 18. 12. 1989, vložek
6,006.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pušnik Bojan, Slovenska Bistrica, Črešnjevec 85, vstop 17. 6. 1992, vložek 4,004.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnosti se razširijo na: dejavnosti
gradbeništva: visoke, nizke gradnje in hidrogradnje, inštalacijska in zaključna dela v
gradbeništvu; poslovne storitve: prirejanje
sejmov in razstav in druge organizacijske
storitve, knjigovodske in računovodske storitve, storitve obdelave podatkov, druge
neomenjene storitve; izdelava, popravila in
vzdrževanje predmetov iz: tekstilnih predmetov, predmetov iz usnja in gume.
Sedaj se dejavnosti glasijo: storitve: izvajanje instalacijskih, montažnih in demontažnih del in del pri vzdrževanju industrijskih in drugih postrojev, izročitev v obratovanje postrojev in naprav, vzdrževanje
in remont strojev, naprav in opreme, strokovna pomoč in svetovanje pri poslih industrijskega vzdrževanja, montaže in instalacij, projektiranje, transportne storitve,
špediterske storitve, prirejanje sejmov in
razstav in druge organizacijske storitve,
knjigovodske in računovodske storitve, storitve obdelave podatkov, druge neomenjene storitve; trgovina: z živilskimi proizvodi na debelo in drobno, z neživilskimi proizvodi na debelo in drobno; proizvodnja:
elektrotehničnih strojev, naprav, opreme in
elektrotehničnega materiala, strojev, aparatov in naprav, postrojev in procesne opreme, transportnih naprav in opreme, proizvodnja kemijskih proizvodov; dejavnosti
gradbeništva: visoke, nizke gradnje in hi-

Rg-19762
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02720 z dne 20. 2. 1995 pri
subjektu vpisa IKTUS, proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o., Počehova 14,
Maribor, pod vložno št. 1/03065/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5425492
Osnovni kapital: 1,811.332 SIT
Ustanovitelj: Selinšek Franc, Maribor,
Počehova 32/c, vstop 30. 9. 1990, vložek
1,811.332 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19763
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04708 z dne 11. 4. 1995 pri
subjektu vpisa IZZIV, podjetje za trgovino v domačem in zunanjetrgovinskem poslovanju, proizvodnja, storitve, inženiring, d.o.o., Walischeva 8, Maribor, pod
vložno št. 1/03342/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5450926
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Vori Bojana in Tacer Darko, oba iz Maribora, Walischeva 8, vstopila
23. 12. 1990, vložila po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-19765
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 3013/93 z
dne 2. 2. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti na registrskem vložku št. 1/6993-00 pri “INSANO” Podjetje za promet z medicinsko opremo,
aparati, instrumenti ter storitve, d.o.o.,
Maribor, Štantetova 10, s temile podatki:
dopolni se dejavnost podjetja s trgovino na
debelo in drobno z ortopedskimi in rehabilitacijskimi pripomočki, črta pa se dejavnost
svetovanje s področja sanitarno-tehnične dejavnosti (strokovno svetovanje).
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Rg-19771
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 2435/92 z
dne 22. 7. 1993 v reg vl. 1/3649-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo Trgovina z aparati za igro “IGRA”, d.o.o., Sp.
Duplek, Ul. 4. julija 108:
Pristopitev družbenikov: Rupp Rupert,
St. Nikolai ob Dr. Leitersdorf 24, Lipnica in
Welt Franz, Achergasse 1, Lipnica.

načrtov za stanovanjske, upravne, javne in
industrijske zgradbe, izdelava načrtov gradbenih konstrukcij-visoke gradnje, izdelava
načrtov tehnologije; inženiring: organizacija in posredovanje pri gradnji, rekonstrukciji, obnovi in vzdrževanju stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih objektov; konsultantske storitve s področja gradbeništva;
strokovni nadzor pri gradnji vseh vrst objektov v visokogradnji; agencijski in posredniški posli pri prometu z nepremičninami; visoka gradnja: gradnja, rekonstrukcija,
adaptacija in popravila gospodarskih, stanovanjskih in drugih stavb; proizvodnja
predizdelanih gradbenih elementov; trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo in
drobno; promet z nepremičninami; cenitve
in izvedeniška mnenja v zvezi z nepremičninami; izvoz in uvoz neživilskih proizvodov; zastopanje tujih partnerjev.

žek 2,184.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ul Mirko, razrešen 29. 12. 1994; direktor Žigman Samo, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19772
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 420/94 z dne
25. 5. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo na registrskem vložku
št. 1/8190-00 pri INFORMIA, trgovina,
storitve in proizvodnja, d.o.o., Šentilj v
Slovenskih goricah 120c, Šentilj v Slovenskih goricah, s temile podatki: družbenik
Bravc Jernej naknadno vlaga v družbo
788.050 SIT, družbenik Bravc Matjaž naknadno vlaga v družbo 687.926 SIT.
Osnovni kapital družbe sedaj znaša
1,683.200 SIT.
Rg-19777
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01175 z
dne 22. 11. 1994 pri subjektu vpisa INTERVIDEO, podjetje za video reprodukcijo in trgovino, d.o.o., pod vložno št.
1/07490/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge s temile
podatki:
Matična št.: 5711916
Osnovni kapital: 1,602.685 SIT
Ustanovitelj: Težak Vojko, Poljčane,
Gregorčičeva 1, vstop 17. 12. 1992, vložek
1,602.685 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19782
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01853 z dne 27. 1. 1995 pri
subjektu vpisa INVENTA, podjetje za
gradbeno projektiranje, inženiring, svetovanje in trgovino, d.o.o., Razlagova 24,
Maribor, pod vložno št. 1/03606/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5472725
Firma: INVENTA, podjetje za promet
z nepremičninami, inženiring in projektiranje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,569.693,50 SIT
Ustanovitelja: Vrabl Andrej, Maribor,
Razlagova 24, vstop 8. 1. 1991, vložek
823.593,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrabl Nevenka, Maribor, Razlagova 24,
vstop 11. 5. 1994, vložek 746.100 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vrabl Andrej, imenovan 8. 1. 1991, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Vrabl Nevenka, imenovana 11. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dopolni se dejavnost podjetja s: promet
z nepremičninami, cenitve in izvedeniška
mnenja v zvezi z nepremičninami.
Dejavnost se odslej glasi: projektiranje
gradbenih objektov: izdelava arhitektonskih

Rg-19784
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03011 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa INKAL, trgovina in storitve, d.o.o., Šentiljska 116, Maribor, pod
vložno št. 1/08686/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5785545
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Niesenbacher Hans Erik,
Graz, Avstrija, St. Peter Hauptstrasse 40,
vstop 23. 5. 1993, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kalderon Iztok,
Maribor, Zelena ulica 28, vstop 23. 5. 1993,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19787
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05169 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu vpisa INTRO, podjetje za inženiring, trgovino in organiziranje, d.o.o., Zagata 5, Maribor, pod vložno št. 1/05093/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5702283
Sedež: Maribor, Muratova 4
Osnovni kapital: 1,708.519 SIT
Ustanovitelj: Zupan Maksimiljan, Maribor, Muratova 4, vstop 3. 11. 1991, vložek
1,708.519 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gašparič Rajko, izstop 14. 12. 1994.
Rg-19789
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06778 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa IMTEX, trgovina, zunanja
trgovina, transport in storitve, d.o.o., Pesnica 49/a, Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/06019/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5628989
Osnovni kapital: 2,148.000 SIT
Ustanovitelj: Ul Mirko, izstop 29. 12.
1994; Žigman Samo, Miklavž na Dravskem
polju, Samova 4, vstop 29. 12. 1994, vlo-

Rg-19794
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03385 z
dne 17. 11. 1994 pri subjektu vpisa FRANZ
KRAINER, meso in mesni izdelki, d.o.o.,
pod vložno št. 1/08322/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne
vloge in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5772834
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Krainer Franz, Wagna
8435, Avstrija, Marburgerstrasse 91/a, vstop 9. 11. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Aram Marjan, razrešen 16. 5. 1994;
direktorica Potrč Breda, imenovana 16. 5.
1994, Pesnica, Kozjak nad Pesnico 71, zastopa družbo z omejitvijo, da lahko sklepa
posle samo s pisnim soglasjem glavnega direktorja družbe; gen. dir. Krainer Franz,
imenovan 30. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-19974
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05948 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SPIKE LINE, podjetje za
storitve, svetovanje in trženje, d.o.o., Gregorčičeva 29/a, Maribor, pod vložno št.
1/07316/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5707587
Osnovni kapital: 1,505.300 SIT
Ustanoviteljica: Kogelnik Nina, Maribor,
Gregorčičeva 29/a, vstop 2. 11. 1994, vložek 1,505.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19975
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05645 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SOUND, podjetje za avtomatizacijo, računalniške sisteme in storitve, d.o.o., Trg Borisa Kidriča 5, Maribor, pod vložno št. 1/01871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5707102
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelja: Gole Boris, vložek
1,504.000 SIT, in Gole Marija, vložek 1.000
SIT, oba iz Maribora, Trg Borisa Kidriča 5,
vstopila 14. 2. 1990, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-19976
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05591 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SGP STAVBAR, Podjetje
visoke gradnje, d.o.o., Industrijska ulica
13, Maribor, pod vložno št. 1/01813/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, pooblastil zastopnika, uskla-
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ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5078253
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lobnik Ludvik, imenovan 9. 12.
1994, Hoče, Strma ulica 16, zastopa družbo z omejitvijo, da lahko posle glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter po naravi podobnih
drugih poslov, sklene le na podlagi predhodnega soglasja skupščine. Skupščina lahko s posebnim sklepom veže sklenitev posameznih vrst poslov na svoje predhodno
soglasje.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.

zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Žnuderl Venčeslav, imenovan 6. 5. 1994,
Maribor, Prušnikova 48.

Matična št.: 5702291
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelj: Ribič Uroš, Jarenina, Vukovski dol 25, vstop 10. 10. 1990, vložek
1,512.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19982
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04187 z
dne 19. 9. 1994 pri subjektu vpisa SAFE
INVEST SL, zavarovalniško posredovanje, d.o.o., pod vložno št. 1/04576/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prokuro s
temile podatki:
Firma: SAFE INVEST SL, zavarovalniško posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAFE INVEST SL,
d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zstopanje: prokurist Šifrer Andrej, imenovan 1. 5. 1994, Maribor, Kmetijska 3 a.
Rg-19984
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03347 z
dne 1. 8. 1994 pri subjektu vpisa SIERRA IMEX, prevozniško podjetje in trgovina,
d.o.o., pod vložno št. 1/04633/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5561540
Firma: SIERRA - IMEX, prevozniško
podjetje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SIERRA - IMEX, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelja: Haxhiu Lutfi, Podujevo,
Naim Frasherio, vstop 30. 10. 1991, vložek
758.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Haxhiu Bedri, Podujevo, Naim Frasherio,
vstop 25. 3. 1992, vložek 758.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Haxhiu Lutfi, imenovan 30. 10. 1991,

Rg-19986
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01039 z
dne 29. 8. 1994 pri subjektu vpisa SANTRA, podjetje za trgovino, uvoz, izvoz,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., pod vložno
št. 1/06597/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovne vloge s temile
podatki:
Matična št.: 5667453
Firma: SANTRA, podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SANTRA, d.o.o.
Sedež: Limbuš, Lackova 269
Osnovni kapital: 1,500.327 SIT
Ustanovitelja: Kolarič Ljubica in Kolarič Branko, oba iz Pekre-Limbuša, Lackova
269, vstopila 6. 10. 1992, vložila po 750.163
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-19987
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 66/94 z dne
21. 4. 1994 v reg. vl. 1/1740-00 vpisalo
spremembe pri družbi z omejeno odgovornostjo SELEKTIVNA ELEKTRONIKA
“SELTRON”, d.o.o., Bistrica 22, Ruše.
Sedež družbe se odslej glasi: Bistrica ob
Dravi, Ruška cesta 96, Ruše.
Pristopitev družbenikov: Marijan Hertiš,
Ruše, Falska c. 99, Aleš Krivonog, Ruše,
Falska c. 88 in Andreja Krivonog, Ruše,
Bistrica 22.
Razširitev dejavnosti na: trgovina z živilskimi proizvodi in neživilskimi proizvodi na debelo in drobno, gostinske storitve
prehrane in druge gostinske storitve, zaključna dela v gradbeništvu, elektroinstalacije šibkega in jakega toka, montaža in instalacije elektro naprav.
Razširitev zunanjetrgovinskega prometa
na: komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev v zunanjetrgovinskem prometu (agencija, komisija, posredništvo), zastopanje tujih firm v
prometu blaga in storitev v Sloveniji.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Marijan Hertiš zastopa podjetje odslej kot direktor v pravnem prometu z omejitvijo, da
sme brez sklepa skupščine sklepati posle do
zneska 5.000 DEM, Jože Krivonog, zastopa
podjetje odslej kot direktor v pravnem prometu z omejitvijo, da sme brez sklepa skupščine sklepati posle do zneska 5.000 DEM in
Jože Hertiš, ki zastopa podjetje odslej kot
direktor v pravnem prometu z omejitvijo,
da sme brez sklepa skupščine sklepati posle
do zneska 5.000 DEM, vsi zastopajo posamično v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu.
Rg-19988
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/02413 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu vpisa SATUR, proizvodno in storitveno
podjetje, d.o.o., Vukovski dol 25, Jerenina,
pod vložno št. 1/03148/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-19995
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04187 z
dne 19. 9. 1994 pri subjektu vpisa SAFE
INVEST SL, zavarovalniško posredovanje, d.o.o., pod vložno št. 1/04576/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prokuro s
temile podatki:
Firma: SAFE INVEST SL, zavarovalniško posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAFE INVEST SL,
d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Šifrer Gorazd, imenovan 1. 5. 1994,
Maribor, Kmetijska 3 a.
Rg-19701
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03369 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa JANIS, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Slokanova 12, Maribor,
pod vložno št.
1/05030/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5585180
Osnovni kapital: 1,516.824 SIT
Ustanovitelj: Jesenšek Tadej, Maribor,
Slokanova 12, vstop 20. 1. 1992, vložek
1,516.824 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnosti družbe se razširijo na: turistične storitve: agencijske, posredniške, organiziranje turističnih potovanj; gostinske
storitve; organiziranje rekreacije in nudenje
rekreacijskih storitev.
Družba opravlja odslej naslednje dejavnosti: trgovina na debelo in na drobno z
neživilskimi in živilskimi izdelki; storitve
reklame in ekonomske propagande; obrtne
storitve in popravila: izdelava predmetov iz
nekovin, izdelava raznovrstnih kovinskih izdelkov, popravilo in vzdrževanje radijskih,
televizijskih aparatov in elektronskih naprav, izdelava raznovrstnih elektrotehničnih izdelkov; poslovne storitve: knjigovodske storitve, storitve razmnoževanja dokumentacije; izposojanje motornih vozil ter
izdelkov za šport, razvedrilo in zabavo; prevoz blaga v cestnem prometu; turistične storitve: agencijske, posredniške, organiziranje turističnih potovanj; gostinske storitve;
organiziranje rekreacije in nudenje rekreacijskih storitev; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih izdelkov; zastopanje tujih firm
v Sloveniji; posredništvo in komisijski posli
na področju zunanjetrgovinskega prometa;
prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu.
Rg-19715
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03540 z dne 14. 3. 1995 pri
subjektu vpisa INSANO, podjetje za promet z medicinsko opremo, aparati, instrumenti ter storitve, d.o.o., Štantetova 10,
Maribor, pod vložno št. 1/06993/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
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osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5681316
Osnovni kapital: 2,030.968,26 SIT
Ustanoviteljica: Berlinger Irena, Maribor, Štantetova 10, vstop 2. 11. 1992, vložek 2,030.968,26 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

belo in drobno, d.o.o., Dragučova 22,
Pernica pri Mariboru, pod vložno št.
1/07325/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5702461
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Stojnšek Edmund, Pernica
pri Mariboru, Dragučova 22, vstop 18. 2.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19728
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03367 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa INDIVIDUALIST, podjetje za pogrebne storitve, d.o.o., Ulica Moša Pijade 10, Maribor, pod vložno št.
1/05437/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5599369
Osnovni kapital: 1,556.400 SIT
Ustanovitelja: Hladin Marjan, Maribor,
Ulica Moše Pijade 10, vstop 8. 4. 1992,
vložek 778.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hlede Stanislava, Maribor, Ul. heroja
Mašere in Spasiča 8, vstop 8. 4. 1992, vložek 778.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Hlede Stanislava, imenovana 8. 4.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direktor Hladin Marjan, imenovan 6. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19720
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04845 z dne 3. 3. 1995 pri
subjektu vpisa INTERMED, podjetje za
zadravstveno dejavnost, d.o.o., Geršakova ulica 20, Maribor, pod vložno št.
1/07844/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5762723
Osnovni kapital: 1,611.000 SIT
Ustanovitelja: Železnik Vesna in Železnik Blaž, oba iz Maribora, Geršakova ulica
20, vstopila 19. 3. 1993, vložila po 805.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1995: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno posredovanje;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Agencije 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; 8030 Visokošolsko izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8512 Dejavnost zdravstvenih
ambulant; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.
Rg-19722
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02685 z dne 8. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ISTE, podjetje za izdelavo
sit in tiskanje znakov, d.o.o., Zlatoličje
124/a, Starše, pod vložno št. 1/03782/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5490758
Osnovni kapital: 2,484.000 SIT
Ustanovitelja: Perko Stanko, Starše, Zlatoličje 124/a, vstop 11. 12. 1990, vložek
1,266.840 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sobočan Marjan, Krauchthal, Švica, Sandhole 3, vstop 27. 5. 1994, vložek 1,217.160
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19723
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04856 z dne 3. 3. 1995 pri
subjektu vpisa INTELSAT, trgovina na de-

Rg-19725
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03070 z dne 29. 3. 1995 pri
subjektu vpisa INVEL, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Kidričeva 16, Lenart,
pod vložno št. 1/08435/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5624304
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: FMN, d.o.o., Lenart, Kidričeva 16, vstop 1. 6. 1993, vložek
825.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Interkontrakt, d.o.o., Maribor, Heroja Bračiča, 14, vstop 1. 6. 1993, vložek 675.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vohl Dušan, Maribor, Klinetova 4, vstop 17. 11.
1994, vložek 600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zdravkovič Miodrag, Maribor, Ribniška 6, vstop 17. 11. 1994, vložek 900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Černko Iztok, razrešen 10. 5. 1994; direktor Zdravkovič Miodrag, imenovan 17.
11. 1994, zastopa podjetje brez omejitev;
prokurist Vohl Dušan, imenovan 17. 11.
1994.
Rg-19726
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03008 z dne 13. 3. 1995 pri
subjektu vpisa INLES PREDSTAVNIŠTVO, podjetje za trgovino, proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Nikova ulica 9, Lenart,
pod vložno št. 1/07445/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5704626
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Vogrin Ivan, Lenart, Nikova 14, vstop 1. 1. 1993, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19727
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/05953 z dne 14. 3. 1995 pri
subjektu vpisa INLES PREDSTAVNIŠTVO, podjetje za trgovino, proizvodnjo
in storitve, d.o.o., Nikova ulica 9, Lenart,
pod vložno št. 1/07445/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5704626
Firma: INTERLES, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERLES, d.o.o.
Sedež: Lenart, Kraigherjeva 19/a

Rg-19730
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04775 z dne 17. 3. 1995 pri
subjektu vpisa IPP, podjetje za izdelavo,
prodajo in storitve, d.o.o., Prušnikova 32,
Maribor, pod vložno št. 1/03172/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5862612
Osnovni kapital: 1,502.557 SIT
Ustanovitelj: Kitič Boško, Maribor, Prušnikova 32, vstop 24. 6. 1994, vložek
1,502.557 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19733
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04556 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa INTES, podjetje Mlin in
testenine, p.o., Meljska cesta 19, Maribor, pod vložno št. 1/00780/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, tipa zastopnika in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5102294
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klenovšek Janez, imenovan 10. 11.
1994, Maribor, Doljna Počehova 13/f, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 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; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in
sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1588 Proizvodnja homogeniziranih
živil in dietetične hrane; 1596 Proizvodnja
piva; 1597 Proizvodnja slada; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
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izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami.

Maribor, Kmetijska 3/b, zastopa kot ravnateljica brez omejitev; Lenart Rudolf, imenovan 25. 5. 1992, Rače, Ješenca 14, zastopa kot pomočnik ravnateljice brez omejitev.

Matična št.: 5519535
Osnovni kapital: 1,520.200 SIT
Ustanoviteljica: Kočevar Milena, Maribor, Jocova 29, vstop 20. 2. 1990, vložek
1,520.200 SIT.

Rg-19911
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00194 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA
BISTRICA, p.o. Kopališka 1, Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/00163/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Ajdnik Ivo, imenovan 31. 3. 1992,
Slovenska Bistrica, Gartanova 9, zastopa
zavod kot ravnatelj brez omejitev; zastopnik Ostruh Vlado, imenovan 30. 9. 1994,
Slovenska Bistrica, Tomšičeva 48, zastopa
zavod kot pomočnik ravnatelja brez omejitev.

Rg-19927
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 70/94 z dne
18. 2. 1994 v reg vl. 1/2272-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo PRELEST,
trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Cigonca 27, Slovenska Bistrica:
Razširitev dejavnosti na: v prvi alinei z
besedami: kovin in raznih drugih materialov, v drugi alinei z besedami: in živilskimi
proizvodi, v peti alinei z besedami: in živilskih izdelkov.

Rg-19737
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00698 z
dne 5. 12. 1994 pri subjektu vpisa IVEC,
export-import, d.o.o.,
pod vložno št.
1/04172/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5504333
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ivec Zlatko, Spodnji Duplek, Poljska pot 24, vstop 17. 6. 1991, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19903
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03472 z
dne 18. 10. 1994 pod št. vložka 1/09307/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovne vloge in osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5704774
Firma: ORIGIN, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ORIGIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Voličina, Spodnja Voličina 69
Osnovni kapital: 1,504.800 SIT
Ustanovitelj: Živko Bojan, Šenčur, Velesovska 77, vstop 28. 5. 1994, vložek
1,504.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Broz Marija, imenovana 28. 5.
1994, Jarenina, Jareninski vrh 21/a, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-19910
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00030 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA GUSTAV ŠILIH, p.o., Razlagova 16, Maribor,
pod vložno št. 1/00292/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje delovne organizacije v javni zavod s temile podatki:
Matična št.: 5085411
Firma: OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA
ŠILIHA MARIBOR, p.o.
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Majcigerjeva 31
Osnovni kapital: 180,151.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Maribor, Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, vstop 20. 5. 1961,
vložek 180,151.000 SIT.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Leskovar Nikolaja, imenovana 25. 5. 1992,

Rg-19914
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02331 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa OKOVJE TEHNIK, trgovina in storitve, d.o.o., Kozinova 15, Maribor, pod vložno št. 1/08824/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5796725
Osnovni kapital: 1,696.470 SIT
Ustanovitelja: Debelak Jožef, Maribor,
Kozinova 15, vstop 10. 6. 1993, vložek
848.235 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Debelak Ciril, Ptujska gora, Ptujska gora
68/a, vstop 10. 6. 1993, vložek 848.235 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19917
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01613 z dne 17. 3. 1995 pri
subjektu vpisa OPIUM, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Morje
4, Fram, pod vložno št. 1/08070/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, tipa zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5765331
Osnovni kapital: 1,502.573 SIT
Ustanovitelja: Ačko Franc in Ačko Lichwala Barbara, oba iz Frama, Morje 4, vstopila 6. 1. 1993, vložila po 751.286,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ačko Franc, imenovan 6. 1. 1993, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Ačko
Lichwala Barbara, imenovana 12. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-19919
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03298 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa OKI-MODE ACTUELLE,
proizvodnja, prodaja in posredovanje,
d.o.o. Jocova 29, Maribor, pod vložno št.
1/01645/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Rg-19928
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04684 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa WGT JURJEC, trgovina in
storitve, d.o.o., Štrekljeva 66, Maribor,
pod vložno št. 1/07954/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5743672
Firma: PUSTOR, storitveno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: PUSTOR, d.o.o.
Sedež: Hoče, Pivola 20
Osnovni kapital: 1,601.000 SIT
Ustanoviteljica: Jurjec Bojan, izstop
1. 12. 1994; Pušnik Angela, Hoče, Pivola
20, vstop 1. 12. 1994, vložek 1,601.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jurjec Bojan, razrešen 1. 12. 1994;
direktorica Pušnik Angela, imenovana 1. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 6024
Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K/74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-19930
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05209 z dne 12. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KVIK JAGER PREHRANA, d.o.o., Partizanska cesta 3-5,
Maribor, pod vložno št. 1/09031/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5827477
Firma: ROČNIK, gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ROČNIK GOSTINSTVO, d.o.o.
Ustanovitelji: KVIK, trgovsko podjetje,
d.d., izstop 3. 11. 1994; Pekarna Jager,
d.o.o., izstop 20. 11. 1994; Jager Gregor,
Maribor, Medvedova 33, vstop 20. 11. 1994,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
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varja; Ročnik Andreja, Maribor, Teplyjevo
naselje 5, vstop 20. 11. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Ročnik Andreja, imenovana 17.
12. 1993, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Jager Gregor, imenovan 20. 11.
1994.

Rg-19942
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/01583 z dne 22. 2. 1995 pri subjektu vpisa STROJEGRADNJA KOLETNIK,
proizvodno podjetje, d.o.o., Pernica 11 e,
Pernica, pod vložno št. 1/05143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, tipa zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5582148
Osnovni kapital: 9,978.639,70 SIT
Ustanovitelja: Koletnik Ivan, Pernica,
Pernica 11/a, vstop 16. 3. 1992, vložek
4,989.319,85 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koletnik Irena, Pernica, Pernica 11 e,
vstop 5. 5. 1994, vložek 4,989.319,85 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Koletnik Ivan, imenovan 16. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Koletnik Dejan, imenovan 5. 5. 1994, Pernica,
Pernica 11 e, zastopa družbo brez omejitev;
prokuristka Koletnik Irena, imenovana 5. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

RIBOR, Heroja Staneta 1, Maribor, z Odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
občine Maribor (MUV, št. 19/92) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah (MUV,
št. 4/93 in št. 2/94).
Dejavnost Stanovanjskega sklada je: izvajanje nalog, določenih v občinskih stanovanjskih programih ter s tem povezane finančne, razvojne in druge naloge na področju stanovanjskega gospodarstva iz pristojnosti občine; oblikovanje in izvajanje ukrepov
in spodbud za stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih
hiš; gospodarjenje s stanovanjskimi hišami,
stanovanji, funkcionalnimi zemljišči in sredstvi, ki so vloženi v sklad; pridobivanje in
zagotavljanje kontinuirane gradnje socialnih
stanovanj; vračanje lastne udeležbe, dodeljevanje posojil z ugodno obrestno mero,
dodeljevanje pomoči pri odplačevanju kreditov po predpisanih merilih; oblikovanje ukrepov v zvezi z zagotavljanjem ugodnosti neprofitnim stanovanjskim organizacijam zaradi zagotavljanja stanovanj socialnim upravičencem; nakup in prodaja stanovanj ter
sklepanaje najemnih pogodb; izvajanje nalog za uresničevanje določil 154., 155. in
157. člena stanovanjskega zakona; izvajanje
nalog v zvezi z varstvom in izboljšanjem
bivalnega okolja ter izboljševanjem stanovanjske kulture; pripravljanje programov razvoja in krepitve obrambnih priprav za
primere naravnih in drugih nesreč, izrednih
razmer in vojne; opravlja druge naloge
določene z zakonom, statutom ter z akti ustanovitelja ali Izvršnega sveta občine Maribor;
Stanovanjski sklad občine Maribor ima
vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami;
Stanovanjski sklad občine Maribor odgovarja za svoje obveznosti s svojim celotnim
premoženjem;
Stanovanjski sklad občine Maribor zastopa
in predstavlja v. d. direktor mag. Valentin
Kropivšek, dipl. inž. arh. brez omejitev;
Sredstva sklada so: stanovanja in stanovanjske hiše ter funkcionalna zemljišča, katerih lastnica je občina Maribor in sredstva
za vzdrževanje in sredstva amortizacije, namenjenih za prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš.

Rg-19938
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00318 z dne 22. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09505/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5890411
Firma: SPECIALIZIRANI OBJEKTI,
družba za gradbeništvo, plinifikacijo in
trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: SPECIALIZIRANI
OBJEKTI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Societa riminese Costruzioni SO.RI.CO.-S.p.A., Rimini 47037, Italija, Via. L. Cenci 17, vstop 3. 3. 1995,
vložek 1,470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Caimi Massimo, Lenart, Kraigherjeva ulica 5, vstop 3. 3. 1995, vložek 30.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Caimi Massimo, imenovan 3. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1995: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
2651 Proizvodnja cementa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice;
2664 Proizvodnja malte; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo.
Rg-19941
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06522 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SPIL, storitve, prodaja, informiranje in lansiranje, d.o.o., Potrčeva
12, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/06315/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5649927
Osnovni kapital: 1,638.170 SIT
Ustanovitelj: Poljanec Ludvik, Slovenska Bistrica, Potrčeva 12, vstop 25. 8. 1992,
vložek 1,638.170 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19943
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02043 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SOLARIUM, export-import, podjetje za proizvodnjo, trgovino,
inženiring, d.o.o., Marčičeva 32, Maribor,
pod vložno št. 1/03631/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5500451
Sedež: Maribor, Strossmajerjeva 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Orešič Igor, Maribor, Marčičeva 32, vstop 24. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejavnostmi: proizvodnja specialnih stekel; proizvodnja kovinskih in nekovinskih, steklenih in lesnih izdelkov; fotokopiranje; trgovina na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi; izdelava raznovrstnih kovinskih
izdelkov.
Odslej se dejavnost v celoti glasi: proizvodnja in montaža steklenih konstrukcij;
projektiranje stanovanjskih in poslovnih
stavb; gradbeni inženiring; proizvodnja specialnih stekel; proizvodnja kovinskih in nekovinskih, steklenih in lesnih izdelkov; fotokopiranje; zastopanje tujih firm; uvoz in
izvoz neživilskih proizvodov; trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi;
izdelava raznovrstnih kovinskih izdelkov.
Rg-19948
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 3069/93 z
dne 18. 2. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev stanovanjskega sklada
na registrskem vložku št. 4/31-00 s temile
podatki:
Ime sklada je: STANOVANJSKI SKLAD
OBČINE MARIBOR
Sedež sklada je: Maribor, Slovenska
ulica 40
Ustanovitelj Stanovanjskega sklada občine Maribor je SKUPŠČINA OBČINE MA-

Rg-19949
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 617/94 dne
27. 5. 1994 v reg vl. 1/9131-00 vpisalo spremembo sedeža in pristop družbenika pri
družbi z omejeno odgovornostjo SNJEŽANA, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Ul. Franca Mlakarja 40
s temile podatki:
Sedež družbe se odslej glasi: Maribor,
Tržaška 85
K družbi pristopi Kušenič Vlado, Zg.
Grušovje 60, Ptuj.
Rg-19950
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 104/94 z dne
9. 2. 1994, v reg. vl. 1/65-00 vpisalo organiziranje delovne organizacije Srednja kemijska šola Jože Knific-Iks, p.o., Ruše, v
javni zavod.
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Firma: SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA, p.o.
Sedež: Ruše, Šolska ul. 16
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Osnovna vloga: 127,251.424 SIT
Dejavnost: srednje izobraževanje: program kemijska dejavnost, program kemijski
tehnik, skrajšani program za poklic kemik
in keramik, ki se izvaja praviloma za odrasle, gimnazijski program. Nastanitev, vzgoja in oskrba dijakov.
Zavod ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami, razen za promet
z nepremičninami v soglasju z ustanoviteljem. Zavod odgovarja za svoje obveznosti
s svojim celotnim premoženjem.
Zavod zastopa Sitar Franc, prof. soc.,
ravnatelj, brez omejitev.

buška 3, vstop 25. 5. 1994, vložek 2.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Kristl Svetlana, Uljma, Vršac,
Jugoslavija, Ulica Vršačka 17, vstop 25. 5.
1994, vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenik Kristl Petar, imenovan 25. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in

Rg-19962
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06584 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa S. ROJKO, podjetje za
transport, trgovino in storitve, d.o.o.,
Štrekljeva ulica 60, Maribor, pod vložno
št. 1/06138/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5643325
Osnovni kapital: 1,525.915 SIT
Ustanovitelj: Rojko Srečko, Maribor,
Štrekljeva 60, vstop 25. 7. 1992, vložek
1,525.915 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Tos Pavel, izstop 19. 12. 1994.
Rg-19966
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00617 z dne 16. 6. 1995 pri
subjektu vpisa STROJKOPLAST, podjetje za proizvodnjo elektroinstalacijskega
materiala, p.o., Meljska cesta 47, Maribor, pod vložno št. 1/00286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5033080
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Urbančič Vojteh, razrešen 22. 5.
1995; direktor Mars Jožef, imenovan 1. 1.
1995, Piran, Ulica IX. korpusa 26, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-19968
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03075 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SEBASTJAN, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Knifičeva 7,
Maribor, pod vložno št. 1/06014/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5635268
Firma: SEBASTJAN & KRISTL, družba za storitve in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: SEBASTJAN &
KRISTL, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Maribor, Sokolska 44
Ustanovitelji: Kristl Petar, Maribor, Sokolska 44, vstop 25. 5. 1994, vložek 4.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Dan Sebastijan, Maribor, Lim-

Rg-19973
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03907 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SPORT KLUB JURŠE,
proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Na Jelovcu 6, Kamnica, pod
vložno št. 1/02900/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5408415
Firma: FARGA, računalniške storitve
in oblikovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FARGA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,642.789 SIT
Ustanovitelja: Jurše Dušan, vstop 19. 9.
1990 in Jurše Lidia, vstop 1. 2. 1994, oba iz
Kamnice, Na Jelovcu 6, vložila po
821.394,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Jurše Dušan, imenovan 1. 2. 1994;
direktorica Jurše Lidia, imenovana 1. 2.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 6. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 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; 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; 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
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napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, 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; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-20140
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 442/94 z dne
21. 4. 1994 v reg. vl. 1/7259-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo VARINGER, podjetje za projektiranje, inženiring, prodajo in zastopanje, d.o.o.,
Maribor - Razvanje, Krožna pot 12 a:
Razširitev dejavnosti na: proizvodnja in
montaža drobnih kovinskih predmetov.

Rg-20150
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02480 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa VARNOST, fizično varovanje premoženja, d.o.o., Ljubljanska 9,
Maribor, pod vložno št. 1/03281/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5443148
Osnovni kapital: 1,962.047,20 SIT
Ustanovitelj: Varnost, podjetje za varovanje premoženja, p.o., Maribor, Ljubljanska 9, vstop 3. 12. 1990, vložek
1,962.047,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Skrajšana firma: “L. FIN”, d.o.o.
Sedež: Dolnja Počehova 13/č, Pesnica
Direktorica firme je Ljubomira Zajec,
Maribor, Cafova ulica 6.
Nominalni
kapital
družbe
znaša
1,500.000 SIT
Družba opravlja naslednje dejavnosti: finančni inženiring in finančno svetovanje; poslovne storitve: knjigovodske in računovodske storitve, storitve obdelave podatkov, tajniška dela in prevajanje, druge poslovne dejavnosti: davčno svetovanje, raziskovanje
trga in javnega mnenja, podjetniško svetovanje, drugo finančno posredništvo, finančni
zakup, posredništvo z vrednostnimi papirji,
poslovanje z nepremičninami, posli finančnih trgov, pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, posredovanje pri
nakupu in prodaji nepremičnin, dajanje lastnih nepremičnin v najem, dajanje avtomobilov v najem (rent-a-car), računalništvo: svetovanje o računalniški strojni opremi, svetovanje in opremljanje s programsko opremo,
obdelovanje podatkov, dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami, vzdrževanje in popravilo pisarniških in računskih strojev ter
računalniških sistemov, dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem, druge računalniške dejavnosti, drugo izobraževanje: izobraževanje ljudi, ki niso vključeni v redni
šolski in univerzitetni sistem, dejavnost storitve in pomoči, ki nudijo celodnevno oskrbo
in varstvo otrokom in odraslim, ki zaradi
starosti, telesne ali duševne prizadetosti in
drugih posebnih okoliščin ne morejo živeti
sami, druge razvedrilne dejavnosti, športne
dejavnosti, druge dejavnosti za sprostitev,
neomenjene storitve na področju prometa doma in v tujimi, komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev
doma in v tujini, svetovalni inženiring, projektni management in tehnično svetovanje
doma in v tujini, projektiranje in sorodne
tehnične storitve doma in v tujini, izdelava
tehnične, tehnološke in investicijske dokumentacije, raziskovalno-razvojne storitve v
gospodarskih dejavnostih, ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, trgovina na
drobno in debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, trgovinske storitve: agencijske storitve, posredniške storitve, zastopniške storitve, storitve ekonomske propagande in reklame, leasing, menjalniški posli, uvoz in izvoz
živilskih in neživilskih proizvodov, posredovanje v prometu blaga in storitev s tujino,
zastopanje podjetij v prometu blaga in storitev doma in v tujini.
Družba ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami.
Družba odgovarja za svoje obveznosti v
pravnem prometu s svojim celotnim premoženjem.
Ljubomira Zajec, direktorica, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-19860
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 31/94 z dne
26. 1. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo na registrskem vložku št.
1/9047-00 s temile podatki:
Firma: “L. FIN”, družba za finančno
posredništvo in trgovino, d.o.o., Dolnja
Počehova 13/č, Pesnica

Rg-19864
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00160 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa L FIN, družba za finančno
posredništvo in trgovino, d.o.o., Dolnja
Počehova 13/č, Pesnica, pod vložno št.
1/09047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Rg-20134
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01651 z
dne 20. 6. 1994 pod št. vložka 1/08570/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5772982
Firma: V. B. ROGINA, podjetje za
gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: V.B.ROGINA, d.o.o.
Sedež: Orehova vas, Obrtniška 7
Osnovni kapital: 9,457.000 SIT
Ustanovitelja: Rogina Bogomil, Orehova vas, Radizel, Obrtniška 7 in Černel Vanda, Maribor, Miklošičeva 2, oba vstopila
20. 4. 1993, vložila po 4,728.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-20137
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01312 z
dne 24. 11. 1994 pri subjektu vpisa VODOSAN, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., pod vložno št.
1/08473/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge s temile
podatki:
Matična št.: 5779049
Osnovni kapital: 1,532.302 SIT
Ustanovitelj: Ačko Jožef, Slovenska Bistrica, Trg Alfonza Šarha 12, vstop 15. 6.
1993, vložek 1,532.302 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-20139
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00990 z
dne 7. 7. 1994 pri subjektu vpisa VOBO,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., pod
vložno št. 1/07331/00 vpisalo v sodni register tega sodišča osebo, pooblaščeno za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5693730
Firma: VOBO, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VOBO, d.o.o.
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelja: Vozič Boštjan, vstop
21. 12. 1992 in Vozič Nataša, vstop 20. 4.
1994, oba iz Maribora, Vrablova 30, vložila
po 52.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zstopanje: družbenica Vozič Nataša, imenovana 20. 4.
1994.

Rg-20145
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03069 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa VENTY, storitveno, trgovsko in turistično podjetje, d.o.o., Ulica
Kirbiševih 65/c, Miklavž, pod vložno št.
1/03041/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5457017
Osnovni kapital: 2,623.102,40 SIT
Ustanoviteljica: Lampret Terezija, Miklavž, Ulica Kirbiševih 65/c, vstop 5. 11.
1990, vložek 2,623.102,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tollazzi Suzana, izstop
1. 6. 1994.
Rg-20149
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02623 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa V.M.T. TRADE, proizvodno in trgovsko podjetje, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Cvetlična 8, Miklavž, pod vložno št.
1/07975/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5757550
Osnovni kapital: 1,536.173 SIT
Ustanovitelj: Vajngerl Miran, Miklavž
na Dravskem polju, Cvetlična 8, vstop
17. 3. 1993, vložek 1,536.173 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Matična št.: 5829208
Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sodiranje; 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; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 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; 6024
Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 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; 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; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 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.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme
družba opravljati: revizijske dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

javnosti, tipa zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5587948
Osnovni kapital: 1,806.321,29 SIT
Ustanovitelja: Zevnik Zoran, Maribor,
Majcigerjeva 5, vstop 17. 12. 1990, vložek
799.354,65 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Muraus Jernej, Maribor, Borštnikova 37,
vstop 17. 12. 1990, vložek 1,006.966,65
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Muraus Jernej, imenovan 20. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Zevnik Zoran, imenovan 25. 5. 1994, zastopa družbo z omejitvijo, da je upravičen, da
opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v
pravno sposobnost družbe, razen za odsvajanje in obremenjavanje nepremičnin, za kar
mora dobiti od drugega družbenika posebno
pooblastilo; omejitev prokure nima pravnega učinka proti tretjim osebam, prokura se
lahko vsak čas prekliče; prokura je posamična; prokurist je dolžan pri podpisovanju
družbe uporabljati podpis s pristavkom, da
gre za prokuro.
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostimi: kooperacija iz vseh registriranih dejavnosti; gradnja hidrogradbenih objektov; zaključna in obrtna dela v
gradbeništvu; leasing strojev, vozil, računalniške opreme; prevoz oseb v notranjem
in mednarodnem cestnem prometu; prevoz
blaga v mednarodnem cestnem prometu; notranja in mednarodna špedicija; montaža
strojev in druge opreme; servis delovnih in
drugih strojev; rent-a-car; menjalniški posli; knjigovodske storitve; storitve obdelave
podatkov; finančno in davčno svetovanje;
organiziranje in izvajanje seminarjev in drugih oblik usposabljanja in izobraževanja s
tehnološkega in ekonomskega področja.
Družba v celoti opravlja naslednje dejavnosti: proizvodnja kovinskih, stavbnih in
drugih konstrukcij; proizvodnja strojev za
obdelavo kovin in lesa; proizvodnja drugih
strojev in naprav; proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; proizvodnja predizdelanih
gradbenih elementov; proizvodnja pohištva;
proizvodnja lesene embalaže; proizvodnja
lesenih stavbnih elementov; proizvodnja galanterije iz lesa in plute; prevoz blaga v
cestnem prometu; prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu; prevoz oseb v
notranjem in mednarodnem cestnem prometu; storitve v cestnem prometu; prevoz
potnikov s taksi avtomobili; trgovina z živilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
neživilskimi proizvodi na drobno; trgovina
z mešanim blagom na drobno; trgovina z
vozili in deli na drobno; trgovina z naftnimi
derivati na drobno; trgovina z živilskimi
proizvodi na debelo; trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo, trgovina z mešanim
blagom na debelo; trgovina z vozili in deli
na debelo; trgovina z naftnimi derivati na
debelo; trgovina z industrijskimi odpadki
na debelo; gostinske storitve nastanitve; gostinske storitve prehrane; druge gostinske
storitve, turistično posredovanje; storitve reklame in ekonomske propagande; komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev; neomenjene storitve
na področju prometa; storitve čiščenja in
vzdrževanja stanovanj in skupnih prostorov

Rg-19869
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04251 z dne 3. 3. 1995 pri
subjektu vpisa NAMEN, podjetje za inženiring, trgovino in storitve, d.o.o., Šnuderlova 8, Maribor,
pod vložno št.
1/08248/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5771919
Osnovni kapital: 3,978.510 SIT
Ustanovitelj: Nemanič Anton, Maribor,
Šnuderlova 8, vstop 29. 3. 1993, vložek
3,978.510 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-19870
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04912 z dne 30. 3. 1995 pod
št. vložka 1/09459/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 5883156
Firma: NORDEX AUSSENHANDEL
STEINHAUER G.m.b.H. & CO., Max
Planck Strasse 12, Marienfeld, Podružnica: NORDEX MARIBOR
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Maribor, Strossmayerjeva 8
Ustanovitelj: Nordex Aussenhandel
Steinhauer, G.m.b.h. & Co, Marienfeld,
Nemčija, Max Planck Strasse 12, vstop
27. 10. 1994, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petrovčič Branko, imenovan 27. 10.
1994, Maribor, Strossmayerjeva 8, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi, motornimi vozili, deli in priborom,
industrijskimi odpadki in naftnimi derivati;
zastopniške, agencijske, komisijske in posredniške storitve v trgovini; organizacija
kooperacijske proizvodnje; raziskava tržišča, marketing; storitve reklame in ekonomske propagande; visoka gradnja, nizka
gradnja in hidrogradnja; industrijska in zaključna dela v gradbeništvu; inženiring pri
gradnji, montaža, servis in vzdrževanje objektov, postrojev, naprav in opreme; svetovanje in tehnična pomoč pri nabavi, izvedbi
in montaži proizvodnih linij; raziskovalno
razvojne storitve; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; izdelava tehnične dokumentacije.
Rg-19873
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02793 z dne 26. 1. 1995 pri
subjektu vpisa NASUA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Majcigerjeva 5, Maribor, pod vložno št.
1/03494/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
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v stanovanjskih in drugih hišah ter objektih;
inženiring-organizacija in posredovanje pri
gradnji kompletnih gospodarskih in drugih
objektov; prirejanje sejmov in razstav; uvoz
in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; posredovanje v prometu blaga in storitev; konsignacijska prodaja; zastopanje tujih firm; kooperacija iz vseh registriranih
dejavnosti; gradnja hidrogradbenih objektov; zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; leasing strojev, vozil, računalniške
opreme; notranja in mednarodna špedicija;
montaža strojev in druge opreme; servis delovnih in drugih strojev; rent-a-car; menjalniški posli; knjigovodske storitve; storitve
obdelave podatkov; finančno in davčno svetovanje; organiziranje in izvajanje seminarjev in drugih oblik usposabljanja in izobraževanja s tehnološkega in ekonomskega področja.

sredniške, zastopniške, borzne, storitve
skladiščenja, odpravljanja in dostavljanja
blaga, ekonomske propagande in reklame
blaga ter prirejanje sejmov in razstav; prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu
ter storitve v cestnem prometu; storitve na
področju prometa: komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev, neomenjene storitve na področju
prometa; posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev; gostinske storitve:
nastanitve, prehrana in druge; turistične
storitve: turistične agencije, uradi, turistično posredovanje; gradbeništvo: visoka
gradnja (gradnja, rekonstrukcija, adaptacija in popravila stanovanjskih in drugih
stavb ter ind. peči), nizka gradnja (gradnja,
rekonstrukcija in popravilo gradbenih in
drugih objektov); industrijska in zaključna
dela v gradbeništvu (fasaderska, teracerska, parketarska in druga, napeljava in popravila gradbenih instalacij); proizvodnja:
predelava barvastih kovin (proizvodnja bakra, svinca, cinka in drugih barvastih kovin), stekla, embalažnega stekla in drugega stekla (proizvodnja vlečenega, ornamentnega in drugega ravnega stekla, ročnega in strojnega stekla za široko porabo,
steklenih cevi ipd.), nezgorljivega materiala (šamotni, magnezitni, kromitni, boksitni in drugi nezgorljivi materiali - opeka
in ometi), porcelana in keramike za gospodinjstvo (predmeti za pripravljanje, serviranje in hrambo pijač ter hrane), proizvodnja zidnih, podnih in fasadnih keramičnih
ploščic, keramičnih cevi in druge stavbne
in sanitarne keramike, azbestnih izdelkov
(azbestnih kovinsko-plastičnih tesnil, azbestne konfekcije, izolacije, prej, lepenke,
azbesta), kovinskega reprodukcijskega in
instalacijskega materiala (litih, kovanih in
stiskanih neobdelanih delov za stroje, naprave, transport in druga sredstva ter izdelke, cevi in fasonskih delov iz litega železa,
kotlov, radiatorjev in druge opreme za centralno ogrevanje, kopalnih kadi, vodovodnih, sanitarnih in drugih armatur ter drugega kovinskega materiala), orodja (proizvodnja orodja za obdelavo kovin), kovinske embalaže, žičnikov, kovic, vijakov,
kotalnih ležajev, kovinskih, stavbnih in
drugih konstrukcij ter proizvodnja drugega
kovinskega materiala za reprodukcijo, strojev in naprav (gradbenih, za obdelavo kovin in lesa, kmetijskih in drugih), in predelava embalaže iz plastičnih mas (litje, iztiskovanje in stiskanje proizvodnih artiklov
iz plastičnih mas), zgotovljenih tekstilnih
izdelkov (trikotažni predmeti, tkanine, perila, oblačila), delov in pribora za motorna
vozila, in izdelava ter popravilo neomenjenih raznovrstnih proizvodov; distribucija,
založništvo in tisk časopisnih edicij ter informacijskega propagandnega materiala
(koledarji, itd.).

Rg-19896
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00207 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa O & P METAL, proizvodnja kovinskih izdelkov, strojegradnja,
montaža, trgovina, d.o.o., Pogačnikova
13, Ruše, pod vložno št. 1/09318/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5857333
Ustanovitelji: Osmanović Mustafa, 73079
Suessen, ZR Nemčija, Schumannstrasse 25,
vstop 27. 9. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Osmanović Hajrudin,
73079 Suesen, ZR Nemčija, Finkenstrasse
24, vstop 27. 9. 1994, vložek 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kurt Prinzing,
GmbH & Co., izstop 14. 2. 1995.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Švikart Jurij, imenovan 27. 9. 1994,
Lovrenc na Pohorju, Cesta vstaje 30, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Osmanović Milena, imenovana 27. 9. 1994, Lovrenc na Pohorju, Cesta vstaje 30, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Prinzing
Thomas-Emil, razrešen 17. 2. 1995; direktor Osmanović Mustafa, imenovan 17. 2.
1995, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Osmanović Hajrudin, imenovan 17. 2.
1995.
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 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; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 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.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo.

Rg-19879
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 1265/93 z
dne 30. 11. 1993 v reg. vl. 1/1815-00 vpisalo pri družbi z omejeno odgovornostjo NEOSTILL - podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Maribor, Ulica Jožefa Lampreta 14:
Razširitev dejavnosti na: opravljanje storitev komercialnih poslov pri opravljanju
funkcije prometa blaga in storitev, raziskovalno-razvojnih storitev na področju obdelave kovin, plastičnih mas in lesa, prirejanja
sejmov in razstav, knjigovodskih storitev in
storitev obdelave podatkov.
Pristop Metke Jazbec, ki zastopa podjetje kot direktorica v notranjem in zunanjetrgovinskem prometu, brez omejitev; družbenik Drago Jazbec odslej zastopa podjetje v
notranjem in zunanjetrgovinskem prometu,
brez omejitev.
Rg-19892
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04715 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa NORTEX, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o., Dogoška cesta 21, Maribor, pod vložno št.
1/08281/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5875790
Firma: NORTEX SEVER & CO., družba za trgovino, storitve in proizvodnjo,
d.n.o.
Skrajšana firma: NORTEX SEVER &
CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Sever Velimir in Sever
Karel, oba iz Maribora, Dogoška cesta 21,
vstopila 5. 12. 1994, vložila po 73.100 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Sever Velimir, imenovan 5. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik Sever Karel, imenovan 5. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovinske storitve: agencijske, po-

Rg-19894
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04056 z
dne 19. 12. 1994 pri subjektu vpisa NTRADE, turizem, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., pod vložno št. 1/01802/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža firme s temile podatki:
Sedež: Ptuj, Slomškova 9

Rg-19899
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06355 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa OITA, podjetje za trgovske
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Makedonska ulica 44, Maribor, pod vložno št.
1/05913/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5635152
Osnovni kapital: 1,514.825 SIT
Ustanovitelja: Žic Harold, vložek
1,363.342,50 SIT, in Žic Jelka, vložek
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151.482,50 SIT, oba iz Maribora, Makedonska 44, vstopila 18. 2. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20094
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03225 z
dne 25. 7. 1994 pri subjektu vpisa WARGA, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/04730/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5562619
Firma: WARGA, proizvodno in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: WARGA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Varga Željko, Maribor,
Meljski dol 17, vstop 9. 12. 1991, vložek
7.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Varga Branko, Maribor, Koroška cesta 120, vstop 23. 5. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

premičnin, za kar mora imeti pismeno predhodno soglasje ustanoviteljev družbe.

Rg-19902
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03635 z
dne 27. 10. 1994 pod št. vložka 1/09318/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5857333
Firma: O & P METAL, proizvodnja
kovinskih izdelkov, strojegradnja, montaža, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: O & P METAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ruše, Pogačnikova 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kurt Prinzing, GmbH & Co.,
73079 Suessen, ZR Nemčija, Carl-Zeisstrasse
12, vstop 27. 9. 1994, vložek 780.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Osmanović Mustafa, 73079 Suessen, ZR Nemčija, Schumannstrasse 25, vstop 27. 9. 1994, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Osmanović
Hajrudin, 73079 Suesen, ZR Nemčija, Finkenstrasse 24, vstop 27. 9. 1994, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Švikart Jurij, imenovan 27. 9. 1994,
Lovrenc na Pohorju, Cesta vstaje 30, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Osmanović Milena, imenovana 27. 9. 1994, Lovrenc na Pohorju, Cesta vstaje 30, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Prinzing
Thomas-Emil, imenovan 27. 9. 1994, 73079
Suessen, ZR Nemčija, Greislingen an der
Steige, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe je: proizvodnja kovinskih izdelkov; proizvodnja strojev in naprav; izvajanje montažnih del v strojegradnji; trgovina na debelo s stroji, napravami in
priborom; trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki; posredništvo pri prodaji kovin in kovinskih izdelkov; posredništvo pri
prodaji strojev in industrijske opreme; projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje v strojegradnji.
Rg-20093
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04827 z dne 28. 4. 1995 pri subjektu vpisa YOETRADE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ulica Staneta Severja
6, Maribor, pod vložno št. 1/06402/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbe z omejeno odgovornostjo v komanditno družbo s temile podatki:
Matična št.: 5667585
Firma: YOETRADE-KROPFL, trgovsko in storitveno podjetje, k.d.
Skrajšana firma: YOETRADE, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Kropfl Jože, komplementar, Maribor, Ulica Staneta Severja 6, vstop
15. 12. 1994, vložek 8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; komanditist, vstop 15. 12. 1994, vložek 12.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kropfl Jože, imenovan 15. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20098
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03508 z dne 24. 2. 1995 pri subjektu vpisa WALCH, proizvodno, storitveno,
trgovsko podjetje, d.o.o., Leona Zalaznika
36, Maribor, pod vložno št. 1/08205/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5788862
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Valh Tomaž, vstop 26. 4.
1993; Walch Karl, vstop 14. 6. 1994 in
Walch Mirjana, vstop 14. 6. 1994, vsi iz
Maribora, Leona Zalaznika 36, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Valh Tomaž, imenovan 26. 4. 1993, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Walch
Karl, imenovan 14. 6. 1994; prokuristka
Walch Mirjana, imenovana 14. 6. 1994.
Rg-20099
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03535 z dne 23. 3. 1995 pri
subjektu vpisa WISIE INTERSALE, trgovina, uvoz-izvoz in druge storitve, d.o.o.,
Pesnica pri Mariboru 20, Pesnica, pod
vložno št. 1/06343/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5659043
Osnovni kapital: 1,581.058,40 SIT
Ustanovitelja: Wissiak Heinz Gerhard,
Avstrija, Friedhofstrasse 3, vstop 26. 8.
1992, vložek 1,550.821,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Siebenhofer Dietmar
Helmut, Leibnitz, Avstrija, Gutenbergstr.
10, vstop 26. 8. 1992, vložek 30.236,70 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Wissiak Gerhard Heinz, imenovan 26. 8.
1992, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Siebenhofer Dietmar Helmut, razrešen 20. 5. 1994; prokurist Artnak Karel,
imenovan 20. 5. 1994, Maribor, Ulica Kragujevških žrtev 37, opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen odsvajanja in obremenjevanja ne-

Rg-20100
Okrožno sodišče v Mariboru, je s sklepom Srg št. 95/00335 z dne 23. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09506/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5890535
Firma: WUDLER & BRUS, servisno in
trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: WUDLER & BRUS,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Kamnica, Kamniška graba 60
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Brus Janko, Kamnica-Bresternica, Bresterniška graba 121, vstop
27. 3. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Wudler
Andrej, Kamnica, Kamniška graba 60, vstop 27. 3. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Wudler Andrej, imenovan 27. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Brus Janko, imenovan 27. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 5. 1995: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
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; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen op; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
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dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 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.

pod vložno št. 1/06523/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v družbo z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5683033
Firma: TIFF, Gaischeg in drugi, Studio za oblikovanje, d.n.o.
Skrajšana firma: TIFF, Gaischeg in drugi, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Ustanovitelja: Gaischeg Stanislava in
Gaischeg Adolf, oba iz Maribora, Jezdarska
ulica 1, vstopila 13. 12. 1994, vložila po
9.625 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Gaischeg Adolf, imenovan 13. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Gaischeg Stanislava, imenovana
13. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

ganje 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; 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; 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; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-

Rg-20102
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02109 z dne 6. 2. 1995 pri
subjektu vpisa XY, trgovina in storitve,
d.o.o., Vurberg 53, Spodnji Duplek, pod
vložno št. 1/05151/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5667488
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Ivan, Spodnji Duplek, Vurberg 53, vstop 17. 3. 1992, vložek
1,517.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20103
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03632 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa XMAS, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Goce Delčeva 20, Maribor,
pod vložno št. 1/08307/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5770998
Osnovni kapital: 1,500.770 SIT
Ustanovitelja: Božičev Vladimir, Maribor, Goce Delčeva 20, vstop 26. 5. 1993,
vložek 773.885 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kurinčič bojan, Ankaran, Jadranska
cesta 58, vstop 26. 5. 1993, vložek 726.885
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20105
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00725 z dne 4. 7. 1995 pod
št. vložka 1/08541/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Firma: TANA, trgovsko podjetje, export-import, d.o.o., Maribor, Partizanska
cesta 35, Podružnica: Trgovina na debelo
in drobno LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Ljubljana-Šentvid, Celovška 492
Ustanovitelj: Tana, trgovsko podjetje,
export-import, d.o.o., Maribor, Partizanska
cesta 35, vstop 9. 6. 1995.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žvorc Tatjana, imenovana 9. 6.
1995, Maribor, Partizanska cesta 35, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki.
Rg-20111
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05965 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TIFF, podjetje za oblikovanje, d.o.o., Jezdarska ulica 1, Maribor,

Rg-20112
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05550 z dne 9. 6. 1995
pri subjektu vpisa TOVARNA KOS IN
SRPOV, d.o.o., Kovaška cesta 100, Lovrenc na Pohorju,
pod vložno št.
1/00850/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, omejitev zastopnika in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5033373
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 104, vstop 19. 10.
1992, vložek 105,798.000,70 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kocjančič Iztok, imenovan 9. 12.
1994, Maribor, Mencingerjeva 26, lahko
sklene posle glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali o obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter
po naravi stvari podobnih drugih poslov, le
na podlagi predhodnega soglasja organa
upravljanja ustanovitelja. Organ upravljanja ustanovitelja lahko s posebnim sklepom
veže sklenitev posameznih vrst poslov na
svoje predhodno soglasje.
Dejavnost, vpisana dne 9. 6. 1995: 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;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
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; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
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strijo; 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; 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 in TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
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; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 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.; 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; 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; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
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.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

mičnih izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3640 Proizvodnja izdelkov za šport;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovane in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 4010 Proizvodnja in
distribucija elektrike; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mtornimi
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, 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na de-

Rg-20113
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00603 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TOVARNA PLINSKE IN
INVESTICIJSKE OPREME Selnica ob
Dravi, proizvodnja in prodaja opreme za
uporabo tehničnih plinov ter kovinske in
investicijske opreme, d.o.o., Mariborska
46/a, Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/09083/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5828864
Dejavnost, vpisana dne 13. 6. 1995: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 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.
Rg-20115
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05130 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu vpisa TIZEM, trgovsko-storitveno, proizvodno podjetje, d.o.o., Bohova 47/b, Hoče, pod vložno št. 1/07457/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5705622
Osnovni kapital: 1,557.300 SIT
Ustanovitelj: Dolenc Josip, Hoče, Bohova 47/b, vstop 22. 12. 1992, vložek
1,557.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20118
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/03041 z dne 22. 2. 1995 pri subjektu vpisa TIP, podjetje za trženje, inženiring in proizvodnjo, d.o.o., Koroška 8, Maribor, pod vložno št. 1/01075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5298083
Osnovni kapital: 1,566.000 SIT
Ustanovitelj: Sakelšek Ivan, Maribor,
Pod Vinogradi 57, vstop 4. 12. 1989, vložek
1,566.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 22. 2. 1995: 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; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih ke-
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belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov (bari); 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Taksi; 6023 Drug kopenski potniški prevoz; 6024 Cestni tovorni prevoz;
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); 6522 Drugo kreditno posredovanje;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6711 Storitve finančnih trgov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje 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 računalniški strojni opremi; 7220 Svetovanje
in oskrba s programsko opremo, 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane z
bazami podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniške opreme; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje holding
družb; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7440 Ekonomska propaganda; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92621
Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih in kozmetičnih

salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

tvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 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; 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.; 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); 6312 Skladiščenje; 6024 Cestni
tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-20121
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00112 z dne 6. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09534/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5889944
Firma: ŽURAN, trgovsko, storitveno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ŽURAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Miklavž na Dravskem polju,
Cesta v Rogozo 8
Osnovni kapital: 2,024.400 SIT
Ustanovitelj: Žuran Danilo, Miklavž na
Dravskem polju, Cesta v Rogozo 8, vstop
10. 3. 1995, vložek 2,024.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Žuran Danilo, imenovan 10. 3. 1995, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Žuran Marina, imenovana 10. 3. 1995, Miklavž
na Dravskem polju, Cesta v Rogozo 8.
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim olje, 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,
mahkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 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; 5243 Trgovina na drobno z obu-

Rg-20123
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02538 z
dne 27. 9. 1994 pri subjektu vpisa ELEKTROCOMMERCE, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., pod
vložno št. 1/05127/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5582890
Firma: VEBER TELEKOM, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VEBER TELEKOM,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,340.792,60 SIT
Ustanovitelja: Veber Karl in Veber Snježana, oba iz Maribora, Primčeva 18, vstopila 15. 2. 1992, vložila po 1,170.396,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-20124
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00881 z
dne 27. 9. 1994 pri subjektu vpisa VPM
KOP, export-import, proizvodnja, storitve, kooperacija, prodaja in lansiranje,
d.o.o., pod vložno št. 1/07584/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge s temile podatki:
Matična št.: 5724554
Osnovni kapital: 1,912.562 SIT
Ustanovitelj: Kopše Jože, Maribor, Letonjeva 6, vstop 1. 2. 1993, vložek 1,912.562
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20129
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00531 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARI-
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BORU, Tehniška fakulteta, Oddelek za
gradbeništvo, Maribor, pod vložno št.
1/00089/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje javnega visokošolskega zavoda s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za gradbeništvo
Skrajšana firma: UM FG
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Osnovni kapital: 292,834.000 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 21. 2. 1994, vložek
292,834.000 SIT.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Trauner Ludvik, imenovan 6. 1. 1995, Maribor,
Mesarski prehod 5, zastopa javni visokošolski zavod kot v.d. dekana brez omejitev;
Pšunder Mirko, imenovan 19. 4. 1995, Maribor, Vesnaverjeva 9, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. prodekana na področju izobraževalne dejavnosti in v odsotnosti dekana brez omejitev; Bedenik Branko, imenovan 19. 4. 1995, Maribor,
Gosposvetska cesta 27, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. prodekana na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti
in v odsotnosti dekana brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 8030
Visokošolsko izobraževanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije.
Javni visokošolski zavod je nastal s
preoblikovanjem UNIVERZE V MARIBORU, Tehniške fakultete, Oddelka za
gradbeništvo, Maribor, Smetanova ulica 17,
vpisanega v registrski vložek 1/89-01.
Pravice in obveznosti visokošolskega zavoda UNIVERZA V MARIBORU, Tehniška
fakulteta, Maribor, Smetanova ulica 17, vpisanega v registrski vložek 1/89-00, ki je imel
v svoji sestavi štiri oddelke, se razdelijo med
novonastale samostojne visokošolske zavode: - UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta
za gradbeništvo, registrski vložek 1/89-00
(prej Oddelek za gradbeništvo, reg. vl. 1/8901); - UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, registrski vložek 1/9542-00
(prej Oddelek za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, reg. vl. 1/89-02);
- UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo, registrski
vložek 1/9543-00 (prej Oddelek za kemijsko
tehnologijo Maribor, reg. vl. 1/89-03); ter UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za
strojništvo, registrski vložek 1/9544-00 (prej
Oddelek za strojništvo, reg. vl. 1/89-04).

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Đonlagić Dali, imenovan 6. 1. 1995, Maribor,
Kersnikova ulica 9, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. dekana brez omejitev;
Štiglic Bruno, imenovan 22. 2. 1995, Maribor, Gosposvetska cesta 5, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. prodekana na
področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti in v odsotnosti dekana brez omejitev;
Voršič Jože, imenovan 22. 2. 1995, Maribor, Strossmayerjeva 11, zastopa javni visokošolski zavod kot v d. prodekana na področju izobraževalne dejavnosti in v odsotnosti dekana brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 8030
Visokošolsko izobraževanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Šostar Adolf, imenovan 6. 1. 1995, Maribor,
Iztokova ulica 39, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. dekana brez omejitev;
Polajnar Andrej, imenovan 22. 1. 1995, Maribor, Puncarjeva 10, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. prodekana na področju gospodarjenja in v odsotnosti dekana brez
omejitev; Jeler Stanislava, imenovana
22. 2. 1995, Maribor, Ulica I. internacionale
22, zastopa javni visokošolski zavod kot
v. d. prodekana na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti in v odsotnosti dekana brez omejitev; Frašker Jože, imenovan
22. 2. 1995, Maribor, Rosinova ulica 4, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. prodekana na področju izobraževalne dejavnosti in v odsotnosti dekana brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 8030
Visokošolsko izobraževanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 2222
Drugo tiskarstvo; 2211 Izdajanje knjig.

Rg-20130
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00532 z dne 10. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09542/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje javnega visokošolskega zavoda s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšana firma: UM FERI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Osnovni kapital: 558,728.000 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 21. 2. 1994, vložek
558,728.000 SIT.

Rg-20131
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00533 z dne 10. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09543/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje javnega visokošolskega zavoda s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Skrajšana firma: UM FKKT
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Osnovni kapital: 368,331.000 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 21. 2. 1994, vložek
368,331.000 SIT.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Senčar Peter, imenovan 6. 1. 1995, Maribor,
Kočevarjeva ulica 12, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. dekana brez omejitev;
Dobčnik Danilo, imenovan 19. 4. 1995, Maribor, Razlagova ulica 9, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. prodekana na področju izobraževalne dejavnosti in v odsotnosti dekana brez omejitev; Doleček Valter,
imenovan 19. 4. 1995, Maribor, Gregorčičeva 32/a, zastopa javni visokošolski zavod
kot v. d. prodekana na področju znanstveno-izobraževalne dejavnosti in v odsotnosti
dekana brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 8030
Visokošolsko izobraževanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije.
Rg-20132
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00530 z dne 10. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09544/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje javnega visokošolskega zavoda s temile podatki:
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za strojništvo
Skrajšana firma: UM FS
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Smetanova ulica 17
Osnovni kapital: 775,915.000 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 21. 2. 1994, vložek
775.915.000 SIT.

Rg-20133
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00532 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBORU, Tehniška fakulteta, Oddelek za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ulica 17, Maribor, pod
vložno št. 1/00089/02 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje javnega visokošolskega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 5085462008
Firma: UNIVERZA V MARIBORU,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Skrajšana firma: UM FERI
Osnovni kapital: 558,728.000 SIT
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Ljubljana, Šubičeva 4, vstop 21. 2. 1994, vložek
558,728.000 SIT.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Đonlagić Dali, imenovan 6. 1. 1995, Maribor,
Kersnikova ulica 9, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. dekana brez omejitev;
Štiglic Bruno, imenovan 22. 2. 1995, Maribor, Gosposvetska cesta 5, zastopa javni visokošolski zavod kot v. d. prodekana na
področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti in v odsotnosti dekana brez omejitev;
Voršič Jože, imenovan 22. 2. 1995, Maribor, Strossmayerjeva ulica 11, zastopa javni
visokošolski zavod kot v. d. prodekana na
področju izobraževalne dejavnosti in v odsotnosti dekana brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 8030
Visokošolsko izobraževanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7210 Svetovanje o računalniških napravah.
Rg- 20045
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04478 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa STONEDIVER, podjetje za
gospodarski in turistični marketing, založniško, grafično, zastopniško in trgo-
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vinsko dejavnost, d.o.o., Prečna ulica 8,
Orehova vas-Slivnica, pod vložno št.
1/05734/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5614953
Firma: STONEDIVER, družba za gospodarski in turistični marketing, založniško, grafično, zastopniško in trgovinsko dejavnost, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Ferk Frane, Pesnica, Kozjak pri Ceršaku 15, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šehovič Sašo, razrešen 8. 11. 1994;
direktor Ferk Frane, imenovan 8. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

in promet, d.o.o., Sova, Ulica 21. maja 35,
Brežice.
Razreši se dosedanji direktor Janko Strašek in se na novo imenujeta Mlakar Radko,
kot direktor in Emin Marjan kot direktor, ki
zastopata podjetje v notranjem in zunanjetrgovinskem prometu brez omejitev, vsak posamično.

tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 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; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Rg-20052
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03877 z dne 23. 3. 1995 pri
subjektu vpisa SIMEX TRADE, trgovsko
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
d.o.o., Titova 87, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/02075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5362415
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Dušej Vladimir, Slovenska
Bistrica, Ribiška 6, vstop 29. 10. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20055
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02639 z dne 7. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SACRAMENTO, transport, trgovina, posredovanje, marketing,
inženiring, storitve, d.o.o., Valvazorjeva
12, Maribor, pod vložno št. 1/04776/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, tipa zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5566533
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zelenko Ivan, vložek
1,404.000 SIT in Zelenko Ivan ml., vložek
96.000 SIT, oba iz Spodnjega Dupleka,
Zgornji Duplek 164, vstopila 22. 2. 1993,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zelenko Ivan, imenovan 22. 2. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Zelenko Ivan ml., imenovan 30. 5. 1994.
Rg-20057
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3324/93 z
dne 1. 3. 1994 v reg. vl. 1/9078-00 vpisalo
spremembo firme, sedeža, pristop družbenika in spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje pri družbi z omejeno odgovornostjo SOVA J, svetovanje in promet, d.o.o.,
Bizeljsko, Nova vas 12:
Firma: MARONI, svetovanje, trgovina
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MARONI, d.o.o.
Sedež: Ob gozdu 15 a, Orehova vas
Pristopi družbenik Emin Marjan, Ob gozdu 15 a, Orehova vas in izstopi Svetovanje

Rg-20059
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04720 z dne 24. 4. 1995 pri subjektu
vpisa SAUS, trgovsko podjetje, d.o.o., Vrbanska 14 a, Maribor, pod vložno št.
1/05706/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala,
dejavnosti, tipa zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5691435
Sedež: Maribor, Jocova 67
Osnovni kapital: 1,554.000 SIT
Ustanovitelja: Seidl Boris, Maribor, Valvasorjeva 18, vstop 18. 11. 1991, vložek
759.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Seidl Zmago, Maribor, Vrbanska 14/a, vstop 18. 11. 1991, vložek 795.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Seidl Boris, imenovan 18. 11. 1991, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Seidl
Zmago, imenovan 9. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 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; 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; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-

Rg-20060
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04486 z
dne 20. 12. 1994, pod št. vložka 1/09389/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5875471
Firma: SKH OMETI, zunanji in notranji strojni ometi, d.o.o.
Skrajšana firma: SKH OMETI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cerkvenjak,.Andrenci 77
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kos Jožef, Cerkvenjak,
Andrenci 76, vstop 27. 6. 1994, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slekovec Franc, Cerkvenjak, Andrenci 77,
vstop 27. 6. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Heim Klaus Adolf,
Pliezhausen Gniebel, Wasenstrasse 25, vstop 27. 6. 1994, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Slekovec Franc, imenovan 27. 6.
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1994, zastopa družbo brez omejitev; direktor Kos Jožef, imenovan 27. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev; direktor Heim
Klaus Adolf, imenovan 27. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe je: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov; prevozi blaga v domačem in
mednarodnem cestnem prometu; zaključna
gradbena dela: fasaderska in štukaterska dela, vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva, oblaganje tal in sten, soboslikarska in
steklarska dela, druga zaključna gradbena
dela, dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev
doma in v tujini; inštalacije pri gradnjah
doma in v tujini; čiščenje fasad in druge
storitve gospodinjstvom doma in v tujini;
kooperacija iz vseh registriranih dejavnosti
doma in s tujino; trgovinske storitve: agencijske storitve, posredniške storitve, zastopniške storitve, storitve ekonomske propagande in reklame, odprava in dostava blaga,
storitve sejemske dejavnosti; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev doma in v tujini; zastopanje podjetij v prometu blaga in storitev doma in v tujini; posredovanje v prometu blaga in storitev doma in s tujino.

pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; notranja špedicija; posredovanje v
prometu blaga in storitev; kooperacija iz vseh
registriranih dejavnosti; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih proizvodov; posredovanje
v prometu blaga in storitev s tujino; zastopanje tujih firm v prometu blaga in storitev;
komercialni posli v prometu blaga in storitev
s tujino; leasing; kooperacija iz vseh registriranih dejavnosti; prevoz potnikov in blaga v
mednarodnem cestnem prometu; mednarodna špedicija; prodaja tujega blaga iz konsignacijskih skladišč; opravljanje gospodarskih
dejavnosti v prostocarinskih conah; prenos
tehnologij, vključno s posli pridobivanja in
odstopanja industrijske lastnine (know how);
dejavnost hotelov; dejavnost hotelov z restavracijo; gostinske storitve prehrane; dejavnost restavracij in gostiln; dejavnost okrepčevalnic; točenje pijač in napitkov (bari); storitve menz ter priprava in dostava hrane (catering).

5,910.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bračič Rebeka, Maribor, Kamniška 22, vstop 25. 11. 1994, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Črešnar Romana, Oplotnica, Gorica 47, vstop 25. 11. 1994, vložek 130.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dušej Ljudmila, Zgornja Ložnica, Zgornja
Ložnica 85, vstop 25. 11. 1994, vložek
350.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Furman Brigita, Slovenska Bistrica, Zgornja
Bistrica 153, vstop 25. 11. 1994, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gričnik Silva, Slovenska Bistrica, Cvetlična
1, vstop 25. 11. 1994, vložek 480.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Gumzej Janez,
Oplotnica, Raskovec 25, vstop 25. 11. 1994,
vložek 320.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Juhart Jožica, Slovenska Bistrica, Partizanska 39, vstop 25. 11. 1994, vložek
120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Justinek Tatjana, Slovenska Bistrica, Borisa
Kraigherja 33, vstop 25. 11. 1994, vložek
230.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapun Brigita, Slovenska Bistrica, Stanetova
22, vstop 25. 11. 1994, vložek 170.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Koren Alenka,
Slovenska Bistrica, Devina 43, vstop 25. 11.
1994, vložek 140.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Leskovar Vladimir, Laporje, Laporje 55, vstop 25. 11. 1994, vložek 250.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Leskovar
Terezija, Laporje, Laporje 55, vstop 25. 11.
1994, vložek 200.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Mihelak Amalija, Slovenska Bistrica, Moše Pijade 8, vstop 25. 11. 1994,
vložek 280.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ocvirk Romana, Poljčane, Lušečka vas
1, vstop 25. 11. 1994, vložek 70.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Onič Jožica, Laporje, Zgornja Brežnica 3, vstop 25. 11. 1994,
vložek 190.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perger Ksenija, Slovenska Bistrica,
Tomšičeva 26, vstop 25. 11. 1994, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Plavšič Jožica, Slovenska Bistrica, Pohorskega odreda 1, vstop 25. 11. 1994, vložek
210.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pleteršek Franc, Slovenska Bistrica, Partizanska
47, vstop 25. 11. 1994, vložek 510.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pogorevc Miran,
Slovenska Bistrica, Zidanškova 19, vstop 25.
11. 1994, vložek 240.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pušnik Otilija, Pragersko, Leskovec 32, vstop 25. 11. 1994, vložek
260.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ravnjak Marija, Oplotnica, Koritno 44/a, vstop 25. 11. 1994, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rogina Milena, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 46, vstop 25. 11.
1994, vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Štefanič Dragica, Šmartno na Pohorju, Spodnje Prebukovje 9, vstop 25. 11.
1994, vložek 120.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Štern Pavla, Zgornja Ložnica,
Zgornja Ložnica 60, vstop 25. 11. 1994, vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Strmšek Irena, Makole, Stranske Makole,
vstop 25. 11. 1994, vložek 170.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žvižaj Marta, Zgornja Ložnica, Tinjska gora 13, vstop 25. 11.
1994, vložek 250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Spindler Darja, Slovenska Bistrica, Levstikova 20, vstop 25. 11. 1994, vložek
20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šela
Irena, Slovenska Bistrica, Vinarska 39, vstop

Rg-20061
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04502 z
dne 22. 12. 1994 pri subjektu vpisa SPIKE
LINE, podjetje za storitve, svetovanje in
trženje, d.o.o., pod vložno št. 1/07316/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanovitelja, dejavnosti in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5707587
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 29/a
Ustanoviteljica: Kosič Sonja, izstop 2.
11. 1994; Kogelnik Nina, Maribor, Gregorčičeva 29/a, vstop 2. 11. 1994, vložek
105.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kosič Sonja, razrešena 2. 11. 1994;
direktorica Kogelnik Nina, imenovana 2. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev;
Dejavnost družbe se razširi na: dejavnost hotelov; dejavnost hotelov z restavracijo; gostinske storitve prehrane; dejavnost
restavracij in gostiln; dejavnost okrepčevalnic; točenje pijač in napitkov (bari); storitve
menz ter priprava in dostava hrane (catering).
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
biro storitve; svetovanje: pri nabavi računalniških tehnologij, pri nabavi komunikacijskih tehnologij, pri nabavi proizvodnih tehnologij; izobraževanje: za uporabo računalniških tehnologij, za uporabo komunikacijskih tehnologij, za uporabo proizvodnih
tehnologij; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovinske storitve; agencijske storitve; posredniške storitve; zastopniške storitve; storitve skladiščenja; storitve odpravljanja in
dostavljanja blaga; storitve ekonomske reklame in propagande; sejemske storitve; leasing; menjalniški posli; prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu; neomenjene storitve na področju prometa; komercialni posli

Rg-20064
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02044 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SREJA, trgovina, gostinstvo in posredovanje, d.o.o., Gregorčičeva
21, Maribor, pod vložno št. 1/05358/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5597951
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanoviteljica: Sreš Jadranka, Maribor,
Gregorčičeva 21, vstop 25. 1. 1992, vložek
1,521.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20065
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02530 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SANI, storitveno in trgovinsko podjetje, d.o.o., Cesta proletarskih
brigad 79, Maribor,
pod vložno št.
1/02884/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5690161
Osnovni kapital: 1,502.295,80 SIT
Ustanovitelj: Cestnik Dušan, Maribor,
Ulica proletarskih brigad 79, vstop 9. 9.
1993, vložek 1,502.295,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20066
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04657 z dne 21. 2. 1995 pod
št. vložka 1/09440/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5878314
Firma: SIMFIN, storitve, posredovanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: SIMFIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Partizanska 38
Osnovni kapital: 12,060.000 SIT
Ustanovitelji: Impol, industrija metalnih
polizdelkov, d.o.o.,Slovenska Bistrica, Partizanska 38, vstop 25. 11. 1994, vložek
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25. 11. 1994, vložek 20.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Leskovar Vladimir, imenovan 25. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 6521 Finančni zakup (leasing); 6522
Drugo kreditno posredovanje; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 6602 Dejavnost
pokojninskih skladov; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba s programsko opremo;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane z bazami podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje holding družb; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.

kova 6, vstop 30. 11. 1992, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

omejitev; direktor Dobnik Silvester, imenovan 10. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-20086
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03376 z
dne 15. 12. 1994 pri subjektu vpisa SCALA, trgovsko in proizvodno podjetje, export-import, d.o.o.,
pod vložno št.
1/02696/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5481619
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Špindler Ana, Maribor,
Cesta XIV. divizije 63, vstop 15. 8. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se razširi z naslednjimi dejavnostmi: trgovina na debelo v tranzitu z živilskimi in neživilskimi izdelki;
proizvodnja okrasnih predmetov iz stekla,
usnja, kovin, tekstila; proizvodnja galanterije iz lesa in plute; izdelava in popravilo
glasbil; proizvodnja pralnih sredstev in kozmetičnih preparatov; proizvodnja kemikalij
za kmetijstvo; zastopanje v prometu blaga
in storitev; turistično posredovanje; prirejanje sejmov in razstav; organiziranje in
izvajanje seminarjev in drugih oblik usposabljanja; prevajanje pisno in ustno iz in v
tuje jezike ter lektoriranje tekstov v tujih
jezikih; kooperacija iz vseh registriranih dejavnosti; prodaja blaga tujih proizvajalcev
iz konsignacijskega skladišča.
Iz obstoječe dejavnosti se briše naslednje: zastopanje drugih trgovskih in proizvodnih podjetij, obrtnikov in obrtnih združenj.
Odslej se dejavnost družbe glasi: trgovina na debelo v tranzitu z živilskimi in
neživilskimi izdelki; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki;
leasing; zastopanje v prometu blaga in
storitev; posredovanje v prometu blaga in
storitev; gostinske storitve; proizvodnja okrasnih predmetov iz stekla, usnja, kovin, tekstila; proizvodnja galanterije iz lesa in plute;
izdelava in popravilo glasbil; proizvodnja
pralnih sredstev in kozmetičnih preparatov;
proizvodnja kemikalij za kmetijstvo; turistično posredovanje; prirejanje sejmov in
razstav; organiziranje in izvajanje seminarjev in drugih oblik usposabljanja; prevajanje
pisno in ustno iz in v tuje jezike ter lektoriranje tekstov v tujih jezikih; kooperacija iz
vseh registriranih dejavnosti; opravljanje zunanjetrgovinskega prometa: uvoz in izvoz ter
začasni uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
izdelkov, posredovanje v prometu blaga in
storitev, zastopanje tujih firm, prodaja blaga
tujih proizvajalcev iz konsignacijskega
skladišča.

Rg-20068
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05305 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa S-RELE, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Milčinskega 18,
Maribor, pod vložno št. 1/03668/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, tipa zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5478642
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ferlan Boris, Maribor, Milčinskega 18, vstop 31. 1. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ferlan Boris, imenovan 20. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-20072
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05036 z dne 16. 3. 1995 pri
subjektu vpisa SOČA-MEDICO, marketing opreme in storitve za prizadete ljudi,
d.o.o., Glavni trg 9, Maribor, pod vložno
št. 1/07515/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
imena družbenika ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5710332
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Ljubljana, Linhartova
51, vstop 30. 11. 1992, vložek 700.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Medicoconsulting, d.o.o., Maribor, Glavni trg 2, vstop 30.
11. 1992, vložek 700.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Zorko Franc, Maribor, Lešni-

Rg-20074
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03271 z dne 17. 3. 1995 pri
subjektu vpisa SKK, trgovina in poslovne
storitve, d.o.o., Grajska ulica 10, Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/02182/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5379083
Osnovni kapital: 1,509.461 SIT
Ustanovitelj: Kosar Stanislav, Pragersko,
Prežihova ulica 6, vstop 12. 4. 1990, vložek
1,509.461 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kosar Stanislav, imenovan 12. 4.
1990; zastopnica Kodrič Stanislava, razrešena 6. 6. 1994.
Rg-20079
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03160 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SERK, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ob ribniku 41, Maribor, pod vložno št. 1/01970/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5348978
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Serk Dušan, imenovan 26. 3. 1990, Maribor, Ob ribniku 41, zastopa družbo brez
omejitev; direktorica Serk Vlasta, imenovana 1. 6. 1994, Gundelsheim 6953, Nemčija,
Schlosstrasse 12, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-20082
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01727 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa SWETCOM, računalniški
inženiring, d.o.o., Glavni trg 4, Maribor,
pod vložno št. 1/06187/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, tipa zastopnikov in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5679044
Osnovni kapital: 3,875.420 SIT
Ustanovitelji: Polanec Zdravko, Maribor,
Goriška 19/b, vstop 17. 3. 1992, vložek
775.084 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bračič Alojz, Maribor, Antoličičeva 16, vstop 27. 3. 1992, vložek 775.084 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Valenti Ervin, Ruše,
Log 3/e, vstop 27. 3. 1992, vložek 775.084
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dobnik Silvester, Maribor, Češka 13, vstop 27. 3. 1992,
vložek 775.084 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mejal Gorazd, Fram, Fram 52, vstop
27. 3. 1992, vložek 775.084 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Bračič Alojz, imenovan 27. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Mejal Gorazd, imenovan 10. 5. 1993, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Valenti Ervin, imenovan 10. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; direktor Polanec Zdravko,
imenovan 10. 5. 1994, zastopa družbo brez

Rg-20088
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00432 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SHURDHAJ, trgovsko in
storitveno podjetje, d.n.o., Ulica Heroja
Vojka 18, Maribor,
pod vložno št.
1/07158/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5685338
Sedež: Maribor, Meljski hrib 32
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska 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; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet.

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; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.
Pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-20006
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00176 z dne 12. 4. 1995 pod
št. vložka 1/09469/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5889146
Firma: SABONING, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SABONING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 23
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Babič Violeta, Maribor,
Pupinova 2, vstop 17. 2. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Stangler Elica, Maribor, Češka ulica 14, vstop 17. 2. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Babič Violeta, imenovana 17. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Stangler Elica, imenovana 17. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 4. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen,
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega sadja in začimb; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 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;
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

Rg-20090
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05514 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu
vpisa SGP STAVBAR-MEGRAD, d.o.o.,
Industrijska 13, Maribor, pod vložno št.
1/03988/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firm, dejavnosti, omejitev
zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5488591
Firma: STAVBAR-MEGRAD, gradbeno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GP STAVBAR-MEGRAD, d.o.o.
Ustanovitelj: SGP Stavbar, podjetje visoke gradnje, d.o.o., Maribor, Industrijska
13, vstop 16. 5. 1991, vložek 29,264.072,10
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Temnik Miroslav, imenovan 9. 12. 1994,
Maribor, Borova vas 8, lahko sklepa posle
glede razpolaganja z nepremičninami, njihovim delom ali o obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter po naravi podobnih
drugih poslov, le na podlagi predhodnega
soglasja organa upravljanja ustanovitelja. Organ upravljanja ustanovitelja lahko s posebnim sklepom veže sklenitev posameznih vrst
poslov na svoje predhodno soglasje.
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1995: 2233
Razmoževanje računalniških zapisov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 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; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo, 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010

Rg-20004
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00074 z dne 29. 3. 1995 pri subjektu
vpisa SANTANA, trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o., Praprotnikova
20, Maribor, pod vložno št. 1/04241/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, imena družbenice in zastopnice, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5510414
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Škafar Darja, Maribor,
Praprotnikova 20, vstop 5. 9. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Škafar Darja, imenovana 5. 9.
1991, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 3. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih
izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 proizvodnja krmil za hišne živali; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na drobno s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrpčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 9261
Obratovanje športnih objektov.
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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
olje, 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; 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.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost

restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 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; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize.

membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
in s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5347254
Firma: ADK, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, projektantske in inženiring storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ADK, d.o.o.
Sedež: Maribor, Jaskova 18
Osnovni kapital: 1,503.110 SIT
Ustanovitelji: Šmarčan Silvo, Maribor,
Gregorčičeva 13, vstop 2. 2. 1990, vložek
375.777,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šumer Vili, Orehova vas, Polanska cesta 14,
vstop 2. 2. 1990, vložek 375.777,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Špes Bogdan, Maribor, Štantetova ulica 10, vstop 3. 2. 1995,
vložek 375.777,50 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čeček Friderik, Maribor, Koroška
cesta 65, vstop 3. 2. 1995, vložek 375.777,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Šumer Vili, imenovan 2. 2. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Špes
Bogdan, imenovan 3. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Čeček Friderik,
imenovan 3. 2. 1995; direktor Šmarčan Silvo, imenovan 2. 3. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 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; 6521
Finančni zakup (leasing); 6311 Prekladanje; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov.

Rg-20007
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00197 z dne 11. 4. 1995 pod
št. vložka 1/09467/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5890004
Firma: SLATEKS PERDUV IN DR.,
družba za proizvodnjo in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: SLATEKS PERDUV
IN DR., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Maribor, Gosposvetska 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Perduv Boris, Banja Luka, BiH, Vlade Vitjukina 21, vstop 8. 2.
1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Perduv Vesna, Bjelovar, Hrvaška, Ante Trumbića 6,
vstop 8. 2. 1995, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: družbenik Perduv Boris, imenovan 8. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Perduv Vesna, imenovana 8. 2. 1995, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Zupančič Zdenka, imenovana 8. 2. 1995, Starše, Loka 7.
Dejavnost, vpisana dne 11. 4. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1771 Proizvodnja nogavic; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-20008
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05771 z dne 11. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SVIPROM, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, projektantske in
inženiring storitve, d.o.o., Polanska cesta
14, Orehova vas, pod vložno št. 1/01656/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

Rg-20011
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00152 z dne 5. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SON, proizvodnja, razvoj,
inženiring, import-export, d.o.o., Koroška cesta 59, Maribor, pod vložno št.
1/01366/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in dejavnosti ter uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5678323
Firma: DOOR SON, proizvodnja, razvoj, inženiring in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DOOR SON, d.o.o.
Sedež: Maribor, Nova ulica 35
Dejavnost, vpisana dne 5. 5. 1995: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 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.; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
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bena 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; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-

dustrijo; 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; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
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);
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-

penskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in 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;
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, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 74831 Prevajanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščin parkov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.
Družba sme v okviru dejavnosti pod šifro K 74.12 opravljati računovodske in knjigovodske storitve ter davčno svetovanje, ne
sme pa opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-20012
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03742 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SALINEN, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter posredovanje, d.o.o., Strma ulica 8, Maribor, pod
vložno št. 1/08747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5791391
Osnovni kapital: 5,577.643 SIT
Ustanovitelja: Salinen Avstrija, G.m.b.H,
Bad Ischl, Avstrija, Fichtengasse 5, vstop
15. 3. 1993, vložek 5,009.643 SIT, Krajnčič
Marko, Maribor, Nikova ulica 6, vstop 15. 3.
1993, vložek 568.000 SIT.
Rg-20014
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00230 z dne 8. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09491/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5456274
Firma: SPOMIN, pogrebno podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: SPOMIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Cesta zmage 89
Osnovni kapital: 1,932.000 SIT
Ustanovitelj: Plohl Otmar, Maribor, Korenčanova 3, vstop 13. 12. 1990, vložek
1,932.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20016
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/05356 z dne 26. 4. 1995 pri subjektu vpisa SONČNA POT, podjetje za poklicno usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o., Trubarjeva 15, Mari-
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bor, pod vložno št. 1/02737/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5423015
Osnovni kapital: 1,960.000 SIT
Ustanovitelja: Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, Maribor, Trubarjeva 15,
vstop 10. 12. 1989, vložek 735.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Zveza društev
za cerebralno paralizo Slovenije, Ljubljana,
Trebinjska 13, vstop 10. 12. 1989, vložek
1,225.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sedež: Slovenska Bistrica, Titova 87
Osnovni kapital: 1,506.000 SIT
Ustanoviteljica: Satler Anita, Loče, Klokočovnik 3, vstop 9. 5. 1994, vložek
1,506.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klajderič Drago, imenovan 9. 5. 1994,
Slovenska Bistrica, Klopce 25, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost družbe se glasi: trgovina na
debelo z živilskimi in neživilskimi proizvodi; trgovina na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; potujoča trgovina; komercialne storitve; zastopanje v prometu blaga
in storitev; posredovanje v prometu blaga in
storitev; storitve ekonomske propagande in
reklame; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; prevoz potnikov in blaga v
cestnem in pomorskem prometu; komisijski
posli na področju prometa blaga in storitev;
inženiring na področju strojništva; turistično
posredovanje; gostinske storitve; predelava
aluminija, bakra in drugih barvastih kovin;
proizvodnja električnih strojev in aparatov;
predelava plastičnih mas; izdelava raznih izdelkov iz lesa; predelava papirja; izdelava
raznih izdelkov iz tekstila.

Matična št.: 5691419
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrenčič Silvin, Slovenska Bistrica, Cesta XIV. divizije 22, vstop
14. 12. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20017
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04958 z dne 7. 4. 1995 pri subjektu
vpisa STEP, podjetje za prirejanje domačih in mednarodnih sejmov in razstav, zastopanje, ekonomsko propagando in trženje, d.o.o., Kersnikova 5, Maribor, pod
vložno št. 1/01828/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5353327
Osnovni kapital: 5,334.583,40 SIT
Ustanovitelj: Obrtna zbornica Slovenije,
Ljubljana, Celovška 71, vstop 21. 3. 1990,
vložek 5,334.583,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-20021
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02844 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SEMEVIT, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Kraigherjeva 19/a,
Lenart, pod vložno št. 1/06956/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5680140
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Nikl Marinka, Zgornja Ščavnica, Zgornja Ščavnica 1, vstop 23. 9. 1992,
vložek 503.340 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Marušič Srečko, Maribor, Dvorakova
3, vstop 8. 3. 1994, vložek 503.330 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Črnčec Alojz, Maribor, Gorkega 6, vstop 8. 3. 1994, vložek
503.330 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Nikl Marinka, imenovana 8. 3. 1994,
zastopa družbo posamično brez omejitev; direktor Marušič Srečko, imenovan 30. 5. 1994,
zastopa družbo posamično brez omejitev; direktor Črnčec Alojz, imenovan 30. 5. 1994,
zastopa družbo posamično, brez omejitev.
Rg-20022
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00684 z
dne 12. 5. 1994 pod št. vložka 1/09184/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5845408
Firma: SEGRA, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SEGRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Rg-20023
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02755 z dne 6. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SPIRO, izvoz-uvoz, trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o.,
Pod hribom 1, Kamnica, pod vložno št.
1/08548/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5777968
Osnovni kapital: 2,051.661,53 SIT
Ustanovitelj: Zaletelj Marko, Maribor, V
zavoju 13, vstop 23. 6. 1993, vložek
2,051.661,53 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20027
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01606 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa SPONA, podjetje za trgovino, storitve in inženiring, d.o.o., pod vložno št. 1/02528/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5398479
Osnovni kapital: 1,936.000 SIT
Ustanovitelja: Žel Tomaž, Lovrenc na
Pohorju, Spodnji trg 37, vstop 20. 7. 1990,
vložek 1,702.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolanović Neven, Zadar, R Hrvaška, Put Murata 16, vstop 10. 4. 1994, vložek
234.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20028
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02291 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa SILOing, podjetje za inženiring, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Vodovnikova 11, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/07233/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:

Rg-20032
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05493 z dne 18. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TABOR-COMERC, podjetje za finančno svetovanje, računovodske storitve ter trgovino, d.o.o., Gorkega
41, Maribor, pod vložno št. 1/01225/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
Matična št.: 5310091
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Markovič Tomislav, Maribor, Prešernova 10, vstop 21. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štefanac Nada in Markovič Zoran,
oba izstopila 23. 12. 1994.
Rg-20035
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05154 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa STUPAR TUNING, prototipska izdelava industrijskih izdelkov,
predelava in servis avtomobilov, trgovina
in storitve, d.o.o., Povharska 10, Orehova
vas-Radizel, pod vložno št. 1/06425/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5674735
Osnovni kapital: 1,757.300 SIT
Ustanovitelj: Štupar Branko, Orehova
vas-Radizel, Povharska 10, vstop 4. 9. 1992,
vložek 1,757.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20038
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05017 z dne 9. 3. 1995 pri
subjektu vpisa SAMURAI, gostinstvo in
trgovina, d.o.o., Kvedrova 18, Pragersko,
pod vložno št. 1/08505/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5773636
Osnovni kapital: 4,529.000 SIT
Ustanovitelja: Topolovec Marjana, Kidričevo, Strnišče 7/a, vstop 1. 6. 1993, vložek 2,264.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dirnbek Peter, Pragersko, Kvedrova
18, vstop 1. 6. 1993, vložek 2,264.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20040
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03196 z dne 10. 3. 1995 pri
subjektu vpisa
SAMANT, storitveno,
transportno, trgovsko in turistično podjetje, d.o.o., Zelena ulica 17, Maribor, pod
vložno št. 1/05744/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5618185
Osnovni kapital: 1,673.775 SIT
Ustanoviteljica: Drašler Mojca, Maribor,
Borštnikova ulica 43, vstop 8. 5. 1992, vložek 1,673.775 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

nost: ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 10. 10. 1994,
vložek 25,592.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
10. 10. 1994, vložek 51,203.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Udeleženci notranjega odkupa, vstopili 10. 10. 1994, vložek
102,352.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Upravičenci interne razdelitve, vstopili 10. 10. 1994, vložek 51,185.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zorko Božo, imenovan 10. 10. 1994,
Slovenska Bistrica, Potrčeva ulica 16, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Škofič Danilo,
Golob Milan, Ferluga Irena, Šuntner Ana,
Čuček Alenka, Vajsbaher Jože in Ploj Majda, vsi vstopili 10. 10. 1994.
Dejavnost, vpisana dne 6. 3. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni prevoz;
7440 Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.

Dejavnost, vpisana dne 24. 4. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Pri dejavnosti pod šifro J/65.23 sme
družba opravljati naslednje dejavnosti: kupovanje in prodajanje vrednostnih papirjev
za svoj račun, z namenom pridobivanja dobička (trgovanja).
Pri dejavnosti pod šifro J/67.12 družba
sme opravljati naslednje dejavnosti: sprejemanje nalogov investitorjev, ki se nanašajo
na nakup ali prodajo vrednostnih papirjev
ter izvrševanje takšnih nalogov na borzi ali
izven nje za tuj račun in proti plačilu provizije (posredovanje); gospodarjenje z vrednostnimi papirji po naročilu in za račun
strank proti plačilu provizije (upravljanje s
finančnim premoženjem strank).
Pri dejavnosti pod šifro J/67.13 družba
sme opravljati naslednje dejavnosti: svetovanje strankam pri izdaji in nakupu oziroma
prodaji vrednostnih papirjev (investicijsko
svetovanje).

Rg-20043
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04492 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa SERVOSTAN, gradbeno,
upravljalsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Nikova 9, Lenart,
pod vložno št.
1/04468/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5533945
Firma: SERVOSTAN, gradbeništvo,
upravljanje in storitve, d.o.o.
Sedež: Lenart, Kraigherjeva 19/a
Osnovni kapital: 1,800.000 SIT
Ustanoviteljica: Bezjak Magdalena, Lenart, Cvetlična 8, vstop 28. 9. 1991, vložek
1,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slaček Silvo, izstop 1. 8. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bezjak Magdalena, imenovana
28. 9. 1991, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Slaček Silvo, razrešen 1. 8. 1994.
Razširi se dejavnost za promet z nepremičninami in se odslej glasi; upravljanje s
stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugimi stavbami v družbeni in zasebni lastnini; vzdrževanje in prenova stanovanj in stanovanjskih ter poslovnih prostorov v zasebni in družbeni lastnini; gradnja in rekonstrukcija,
adaptacija
in
popravila
gospodarskih in drugih objektov; gradnja in
vzdrževanje prometnih objektov; napeljava
in popravila gradbenih inštalacij; zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; trgovina z
neživilskimi proizvodi na drobno; osebne
storitve gospodinjstva; urejanje naselja in
prostora; projektiranje in sorodne tehnične
storitve; ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve; knjigovodske storitve in
obdelava podatkov; opravljanje gradbenega
nadzora za visoke in nizke gradnje; promet
z nepremičninami; druge storitve: stanovanjske storitve, razmnoževanje, pobiranje
najemnin in obratovalnih stroškov; zunanje-trgovinski promet: uvoz in izvoz neživilskih proizvodov, zastopanje tujih firm.
Rg-20153
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00043 z dne 6. 3. 1995 pri
subjektu vpisa VEČER, časopisno založniško podjetje, p.o., Svetozarevska 14,
Maribor, pod vložno št. 1/01737/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje družbenega podjetja v delniško družbo s
temile podatki:
Matična št.: 5048362
Firma: VEČER, časopisno založniško
podjetje, d.d.
Skrajšana firma: ČZP VEČER, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 255,924.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop 10.
10. 1994, vložek 25,592.000 SIT, odgovor-

Rg-20157
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03902 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa VELOMAT, podjetje za
storitve v blagovnem prometu, d.o.o., Dalmatinska 47, Maribor, pod vložno št.
1/05197/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5585139
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Tajčman Marjan, Maribor,
Dalmatinska 47, vstop 23. 1. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Tajčman Nataša, imenovan 20. 7.
1994, Maribor, Dalmatinska 47, zastopa
družbo brez omejitev; prokurist Tajčman
Marjan, imenovan 20. 7. 1994.
Rg-20160
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06918 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa VERITAS B.H., borzno posredniška hiša, d.o.o., Strossmayerjeva
11, Maribor, pod vložno št. 1/08445/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5774420
Ustanovitelj: Gojčič Darko, Maribor,
Lenardonova 26, vstop 18. 5. 1993, vložek 15,330.058 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-20171
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03657 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa VERGO, trgovsko podjetje, d.o.o., Lokavec 7, Zgornja Velka, pod
vložno št. 1/04580/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5561574
Osnovni kapital: 1,827.088 SIT
Ustanovitelja: Golob Verica, Zgornja
Velka, Lokavec 45, vstop 4. 9. 1991, vložek
999.825 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golob Štefan, Zgornja Velka, Lokavec 45,
vstop 27. 6. 1994, vložek 827.263 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20175
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01097 z
dne 5. 12. 1994 pri subjektu vpisa VEPI,
podjetje za trgovino, storitve in inženiring d.o.o., pod vložno št. 1/03215/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovne vloge, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5582644
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Šauperl Franjo, PekreLimbuš, Drevenškova ulica 11, vstop
29. 10. 1990, vložek 378.470 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šauperl Andrej, PekreLimbuš, Drevenškova ulica 11, vstop
29. 10. 1990, vložek 393.700 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šauperl Tomaž, PekreLimbuš, Drevenškova ulica 11, vstop
29. 10. 1990, vložek 352.830 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Horvat Nada, Vitomarci, Vitomarci 82, vstop 25. 4. 1994, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Šauperl Tomaž, imenovan 29. 10. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Šauperl Andrej, imenovan 25. 4. 1994, zastopa
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družbo brez omejitev; prokurist Šauperl Franjo, imenovan 25. 4. 1994, zastopa družbo
brez omejitev; direktorica Horvat Nada, imenovana 25. 4. 1994, zastopa družbo kot direktorica informatike brez omejitev.
Dejavnost družbe se razširi na: ekonomske raziskave v gospodarstvu in negospodarstvu; raziskave na področju trženja in poslovanja; gospodarsko svetovanje; organiziranje in izvajanje izobraževanja za podjetništvo; izvajalski in svetovalni inženiring na
področju podjetniške strategije, trženja, financ, gospodarjenja, organizacije, informacijskih sistemov, kakovosti; posredovanje računalniške strojne opreme; knjigovodske, računovodske in obračunske storitve; storitve
obdelave podatkov; založniška dejavnost;
storitve fotokopiranja, razmnoževanja, vezave gradiv; finančno posredovanje; upravljanje z zgradbami in organizacija vzdrževanja;
proizvodnja keksov in ostalega drobnega peciva; kmetijska proizvodnja - vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnine in zdravilne rastline.
Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovina na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; agencijske storitve; posredniške storitve; zastopniške storitve; storitve skladiščenja; storitve razkladanja in nakladanja
blaga;
storitve
ekonomske
propagande in reklame; sejemske storitve;
leasing; menjalniški posli; posredovanje pri
nakupu in prodaji nepremičnin; kovinsko predelovalna dejavnost; proizvodnja električnih
strojev in aparatov; proizvodnja končnih lesenih izdelkov; proizvodnja predmetov iz
plastičnih mas: izdelava in popravilo kovinskih izdelkov, lesenih predmetov in predmetov iz plastičnih mas; gostinstvo: gostinske
storitve nastanitve, gostinske storitve prehrane, druge gostinske storitve; turistično posredovanje: turistične agencije, turistični uradi; tiskovne agencije: informacijski centri, ki
zbirajo in posredujejo vesti, fotografije in
podatke; dejavnost podatkovnih baz; opravljanje prevoznih storitev; organiziranje in izvedba javnih zabavnih in kulturnih prireditev; opravljanje servisnih storitev na elektro
in elektronskih napravah; gospodinjskih napravah in igralnih avtomatih; mešanje živilskih mešanic in sestavin; pakiranje in prepakiranje blaga; sestavljanje tehnične opreme;
opravljanje prevoza blaga v cestnem prometu; izobraževanje, svetovanje in mentorstvo s
področja poslovanja; inženiring; izvajanje inženiring poslov pri uvajanju novih proizvodov, storitev ali tehnologij; izvajanje svetovanja pri organizaciji poslovanja; razvoj in
plasma računalniške programske opreme;
ekonomske raziskave v gospodarstvu in negospodarstvu; raziskave na področju trženja
in poslovanja; gospodarsko svetovanje; organiziranje in izvajanje izobraževanja za podjetništvo; izvajalski in svetovalni inženiring
na področju podjetniške strategije, trženja,
financ, gospodarjenja, organizacije, informacijskih sistemov, kakovosti; posredovanje računalniške strojne opreme; knjigovodske, računovodske in obračunske storitve; storitve
obdelave podatkov; založniška dejavnost;
storitve fotokopiranja, razmnoževanja, vezave gradiv; finančno posredovanje; upravljanje z zgradbami in organizacija vzdrževanja;
proizvodnja keksov in ostalega drobnega peciva; kmetijska proizvodnja-vinogradništvo,
sadjarstvo; vrtnine in zdravilne rastline.

Rg-20178
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04858 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa VREMEC, podjetje za
vzgojo in izobraževanje, proizvodnjo ter
storitve, d.o.o., Počehova 67, Maribor, pod
vložno št. 1/02451/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5396263
Osnovni kapital: 2,200.830,30 SIT
Ustanovitelj: Vremec Marjan, Maribor,
Počehova 67, vstop 9. 7. 1990, vložek
2,200.830,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

tva, 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; 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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
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; 52462 Trgovina na drobno z barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.;

Rg-20179
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01456 z dne 13. 1. 1995 pri
subjektu vpisa VABACO-MB, proizvodno-trgovinsko podjetje, d.o.o., pod vložno
št. 1/05532/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5599881
Osnovni kapital: 1,508.757,18 SIT
Ustanovitelj: Štancer Andrej, Spodnji Duplek, Prvomajska 3, vstop 6. 3. 1992, vložek
1,508.757,18 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20181
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04463 z dne 23. 1. 1995 pod
št. vložka 1/09416/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5871506
Firma: VIDOVIČ, družba za trgovino
in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: VIDOVIČ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Miklavž na Dravskem polju,
Ulica Nade Kovačič 18
Ustanovitelja: Vidovič Marina in Vidovič Branko, oba iz Miklavža na Dravskem
polju, Ulica Nade Kovačič 18, vstopila
2. 11. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenica Vidovič Marina, imenovana 2. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev; družbenik Vidovič Branko, imenovan 2. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 1. 1995: 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
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55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov (bari); 5552 Priprava in dostava hrane (catering).

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; 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;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 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; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.

ska ulica 28, Maribor, pod vložno št.
1/07990/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, zastopnikov in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5758408
Osnovni kapital: 1,883.938 SIT
Ustanovitelj: Krzno, p.o., Zagreb, R Hrvaška, Harambašičeva 57, vstop 1. 12. 1992,
vložek 1,883.938 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Baranović Josip, imenovan 1. 12. 1992,
Zagreb, R Hrvaška, Sermageova 4, zastopa
družbo brez omejitev; prokuristka Golež
Vinka, imenovan 7. 12. 1994, Maribor, Ulica bratov Greifov 9.

Rg-20182
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00539 z dne 3. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09531/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 5900662
Firma: VOLGA, trgovsko podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: VOLGA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Sokolska 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Verzel Srečko, Maribor,
Gosposvetska cesta 45, vstop 18. 5. 1995,
vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fajn Aleksandr in Panina Jelena, oba
iz Moskve, Lenijski prospekt 78/144, vstopila 18. 5. 1995, vložila po 500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Verzel Srečko, imenovan 18. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;

Rg-20187
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04757 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa VEVERICA, trgovina z usnjem in krzneno konfekcijo, d.o.o., Mlin-

Rg-20193
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06758 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa VUK, podjetje za posredovanje in zastopanje pri drugih zavarovalnih poslih, d.o.o., Jezdarska ulica 5, Maribor, pod vložno št. 1/04259/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in družbenikov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5518229
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vuk Marjan, Maribor, Jezdarska ulica 5, vstop 30. 8. 1991, vložek
1,074.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Vuk Borut, Maribor, Borova vas 26, vstop 15.
11. 1993, vložek 126.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Vuk Boris, Maribor, Cesta osvobodilne fronte 40, vstop 29. 12. 1994, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-20476
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02308 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa BRONA, podjetje za proizvodnjo, inženiring
in trgovino, d.o.o., Svenškova 32, pod vložno št. 1/08532/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5783402
Osnovni kapital: 1,548.445 SIT
Rg-20479
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 492/94 z dne
25. 4. 1994 v reg. vl. 1/6088-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo Podjetje za
organizacijo pridelave zelenjave in sadja
ter odkup in prodaja na veliko AGRO
STYRIA, d.o.o., Pesnica, Pesnica 48:
Razširitev dejavnosti na: trgovino na debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi, gostinsko dejavnost: proizvodnja in prodaja toplih in hladnih obrokov
hrane, proizvodnja in prodaja toplih in hladnih napitkov ter alkoholnih pijač, posredovanje in organiziranje neživilskih in živilskih proizvodov, menjalniški posli.
Rg-20480
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 367/94 z dne
25. 5. 1994 v reg vl. 1/2340-00 vpisalo pri
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Mariboru, je s sklepom Srg št. 367/94 z dne
družbi z omejeno odgovornostjo A.J.M.OKNA-VRATA-SENČILA, d.o.o., Pesnica, Kozjak nad Pesnico 2/a, izstop družbenika Alfreda Leonard Maier, stan. Haupt
Strasse 4, 8301 Lassnitzhoehen.

Rg-23935
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12478 z dne 11. 9. 1995, pri subjektu
vpisa LESPATEX, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 132, pod vložno št. 1/08718/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št. 5419581
Osnovni kapital: 25,000.000 SIT
Ustanovitelji: Ferenčič Franko, Sežana,
Partizanska 30, vložek 10,715.000 SIT, Gregorič Margareta, Ljubljana, C. na Vrhovce
73, vložek 5,357.500 SIT, Dežman Maks,
Ljubljana, Privoz 20, vložek 3,570.000 SIT
in Močnik Janez, Dol pri Ljubljani, Pšata
38, vložek 5,357.500 SIT, vsi vstopili 18. 9.
1990, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost se razširi: kataloška prodaja,
prodaja po pošti, izvajanje gradbenih zaključnih del, načrtovanje konstrukcij streh
in ostrešja.
Dejavnost odslej glasi: trgovina na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi, svetovanje s področja lesnopredelovalne industrije in gradbeništva, posredovanje v prometu blaga in storitev v domačem in zunanjetrgovinskem prometu, izvoz in uvoz
neživilskih proizvodov, zastopanje tujih
podjetij, domača in mednarodna špedicija,
kataloška prodaja, prodaja po pošti, izvajanje gradbenih zaključnih del, načrtovanje
konstrukcij streh in ostrešja.

perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1541 Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1830
Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja
krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2462
Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463
Proizvodnja eteričnih olj; 2466 Proizvodnja
drugih kemičnih izdelkov, d. n.; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.; 2954 Proizvodnja strojev za
tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
3662 Proizvodnja metel in krtač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena del; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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 opr. za
AOP; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 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; 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; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d. n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi

Rg-20481
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3285/93 z
dne 14. 6. 1994 v reg vl. 1/2688-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo Gostinsko, turistično, trgovsko, gradbeno in storitveno podjetje GTG, d.o.o., Pesnica, Pesnica 39, povečanje osnovne vloge, tako da
odslej znaša 1,419.482,20 SIT.
Razširitev dejavnosti na: druge storitvene dejavnosti: frizerstvo in druge storitve za
nego telesa, dejavnosti za poboljšanje telesnega stanja in razpoloženja, dejavnosti v
zvezi z izboljšanjem telesnega počutja in
sprostitvijo, ki jih nudijo kopeli, savne, fitness centri, solariji, saloni za hujšanje, saloni za masažo.
Rg-20484
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04200 z
dne 30. 11. 1994 pri subjektu vpisa GEOING, podjetje za geotehnični in gradbeni
inženiring, d.o.o., Primorska ulica 10, pod
vložno št. 1/02091/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5364990
Dejavnost družbe je: geološko-geotehnične raziskave na terenu; eksperimentalno določanje lastnosti zemljin v laboratoriju; modelne eksperimentalne analize; izdelava geotehničnih mnenj in poročil; geotehnično in
gradbeno projektiranje; geotehnični in gradbeni nadzor; kontrolne terenske in laboratorijske geotehnične raziskave; revizije geotehničnih projektov; razvojno in aplikativno
raziskovalno delo na področju geotehnike in
gradbeništva; izdelava računalniških programov; priprava geotehničnih študij in ekspertiz; svetovalno, ekspertno in recenzijsko delo; uvajanje in izvajanje novih tehnologij na
področju geotehnike; geotehnični in gradbeni inženiring; sanacijska in izvajalska dela v
geotehniki in gradbeništvu.

LJUBLJANA
Rg-22810
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06281 z dne 22. 6. 1995, pri subjektu
vpisa SISTEL, podjetje za inženiring, trženje in montažo telekomunikacijskih sistemov, d.o.o., Ljubljana, Medvedova ulica 28, pod vložno št. 1/11026/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev in
spremembo osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št. 5460484
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Golob Marko, Ljubljana,
Ilirska 7 in Bregant Tomaž, Ljubljana, Grintovška 15, oba vstopila 21. 5. 1990, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31911
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06023 z dne 19. 1. 1996, pri subjektu
vpisa KOTO, proizvodno in trgovsko podjetje, p.o., Ljubljana, Miklošičeva 5, pod
vložno št. 1/00495/00, vpisalo v sodni register tega sodišča vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja s temile podatki:
Matična št. 5005647
Firma: KOTO, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.d.
Skrajšana firma: KOTO, d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 797,472.000 SIT
Ustanovitelji: Občinski ljudski odbor, izstopil 12. 12. 1995, Sklad Republike Slovenije za razvoj – lastninsko preoblikovanje,
Ljubljana, Kotnikova ul. 28, vložek
632,109.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 79,014.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 79,014.000
SIT in Predovič Igor, Ljubljana, Poljanska
cesta 75, vložek 7,335.000 SIT, vsi vstopili
12. 12. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sotlar Miro, dipl. ek., razrešen 12. 12.
1995, direktor Sotlar Mirko, imenovan 12.
12. 1995, Ljubljana, Hošiminhova 11, zastopa brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Žvipelj Aleksandra, Romac Šircelj Elda in Zagožen Marija, vsi vstopili 12. 12. 1995.
Dejavnost (vpisana 19. 1. 1996): 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
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nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9000 Storitve javne higiene.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi
soglasja
agencije
št.
LP
0008/1995-TP z dne 18. 8. 1995.

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Belčič Branka.

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 10. 3. 1995

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
LJUBLJANA
Srg 6375/94
Rg-249
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
MAČEHA, podjetje za gostinstvo in
trgovino, d.o.o., Ljubljana, Brdnikova 34
c, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Ana Sterle, Brdnikova
34 c, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se njeno premoženje prenese v celoti
na ustanoviteljico.
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 1. 2. 1995
Srg 3771/94
Rg-250
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MIKRO CHEM, d.o.o., Ljubljana, reg.
vl. št. 1/03951/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 22. 4.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Belčič Branko, Rahten
Martin Ivan, Južnar Anton in Jaklič Boštjan, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Srg 2804/94
Rg-251
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TG line, zasebno podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, reg. vl. št. 1/18429/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Čelebič Zdenka, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Zdenko Celebič.
Srg 3748/94
Rg-252
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
VPA, Ljubljana, d.o.o., reg. vl. št.
1/02626/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja in edina družabnika sta Miloš Gačeša in Primož Ozvald, 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
po enakih delih.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
Oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 14. 2. 1995
Srg 09880/94
Rg-253
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ARKADA, podjetje za gostinske usluge, trženje, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o., Ig, pri Ljubljani, Matena
10, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Iztok Jejčič, Matena 10,
Ig pri Ljubljani in Anica Fabjan, Hruševska
c. 48, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata 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
Jejčič Iztoka in Fabjan Anico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

Srg 13104/94
Rg-254
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ART Festival, d.o.o., Ljubljana, reg. vl.
št. 1/08379/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 7. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Prireditvena poslovalnica Festival, Ljubljana, Trg francoske revolucije 1-2, 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 in ostalo premoženje družbe prenese v celoti na ustanovitelja Prireditvene
poslovalnice Festival Ljubljana.
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 13. 4. 1995
Srg 9441/94
Rg-255
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba UNIMAX, podjetje za ekonomske, organizacijske in finančne storitve,
zastopanje, trgovino na veliko in malo ter
izvoz in uvoz, d.o.o., Roška 1/a, Domžale,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Urbanija Samo, Roška
1/a, Domžale, 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.
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 9. 5. 1995
Srg 4186/94
Rg-256
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ACE, podjetje za marketing,
Kočevje, d.o.o., Roška cesta 42, Kočevje,
reg. vl. št. 1/10454/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 4. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Mojca Vardijan, Roška cesta 42, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se bo premoženje, ki bo ostalo, preneslo v celoti na ustanoviteljico Mojco Vardijan, Roška cesta 42, Kočevje.
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 16. 5. 1995

Ustanovitelj je Peter Romavh, Podlimbarskega 27, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem družbe, prenese na ustanovitelja Petra Romavha.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 1995

družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 1995

Srg 8885/94
Rg-257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TONICOM, trgovina, servis, finančne
storitve, d.o.o., Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj Toni Ambrož, Vrtnarija
7/13, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
336.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem družbe, prenese na ustanovitelja Tonija Ambroža.
Srg 8927/94
Rg-258
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
AGNUS, d.o.o., podjetje za posredništvo, trgovino, razvoj in svetovanje, Ljubljana, Ruska 3, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nuša Valovšek, Nacetova 5, Ljubljana in Štefan Volovšek, Ruska
3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Ustanovitveni kapital v znesku 2.000 SIT
se bo uporabil za stroške prenehanja po
skrajšanem postopku.
Srg 8879/94
Rg-259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
INTERNATIONAL TRADING CENTER MARKETING, trgovina z živilskimi in neživilskimi proizvodi na drobno in
debelo, import-export, d.o.o., Podlimbarskega 27, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 11412/94
Rg-260
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SIPEX d.o.o., Brezovica pri Ljubljani,
V Loki 20, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 17. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Šorli Avgust in Šorli
Borut, z ustanovitvenim 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja v razmerju deležev,
ki sta jih vložila v družbo.
Srg 11374/94
Rg-261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ELSIM, d.o.o., Ljubljana, Rakovniška
7b, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 6. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je dr. Zajc Baldomir, 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.
Srg 11414/94
Rg-262
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
GEO, d.o.o., Domžale, Ljubljanska 89,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Boris Knap in Zmago
Čermelj, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih

Srg 9647/94
Rg-263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
EKSPONAT-S, d.o.o., izdelava umetniških del, spomenikov ter PVC vrečk,
Pot na Fužine 53, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Stefanovski Save in
Stefanovski Stana, Pot na Fužine 53, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku 8.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Stefanovski Savo in Stefanovski Stano, oba Pot na
Fužine 53, Ljubljana, na vsakega do 1/2.
Srg 15429/94
Rg-264
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
DIRAKOM, digitalne radio komunikacije, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Center za prenos znanja in tehnologij, p.o., Ljubljana, Tržaška
116 in Iskra elektrozveze, p.o., Ljubljana,
Stegne 11, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata 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
Center za prenos znanja in tehnologij, d.o.o.,
Ljubljana, Aškerčeva 9.
Srg 9653/94
Rg-265
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ATHENA, podjetje za storitve,
marketing in trgovino, d.o.o., V kokovšek
22, Ljubljana Črnuče, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Marija Cecilija Petek,
V kokovšek 22, Ljubljana Črnuče, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Marijo Cecilijo Petek, V kokovšek 22,
Ljubljana Črnuče.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
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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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 5. 1995

kapitalom 8.000 SIT, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper ta sklepa skupščin 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 sklepa o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 1995

Srg 8891/94
Rg-272
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ČIPKO, II., trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana,
reg. vl. št. 1/22898/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Budja Igor, Hribarjeva
38, Mengeš in Meze Gorazd, Šubičeva 2,
Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom
137.000 SIT, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
137.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Meze Gorazda.

Srg 9530/94
Rg-266
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ITALIAN DRINKS, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Sneberska c. 84 a, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 31. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Stanislav Kunstelj, Sneberska c. 84, Ljubljana, 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
Kunstelj Stanislava.
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 19. 6. 1995
Srg 5569/94
Rg-267
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
TINS, podjetje za turizem, gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Leninov trg 3, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 6. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Svetlana Trstenjak in
Tomaž Trstenjak, oba Leninov trg 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustnaoviteljico Majo Vidic.
Srg 5521/94
Rg-268
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba BOST, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, marketing, turizem,
gostinstvo, storitve, transport, špedicija,
zunanja trgovina, zastopanje tujih partnerjev in konsignacija, Ivančna Gorica,
Pot v Gozd 3, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
5. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Stanislava Lesjak, Pot
v Gozd 3, Ivančna Gorica, z ustanovitvenim

Srg 5657/94
Rg-269
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ABECEDA, d.o.o., Hrastnik,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Anita Bremec, Marno
13, Dol pri Hrastniku in Jure Kolar, Log
28e, Hrastnik, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja, na vsakega polovica.
Srg 10240/94
Rg-270
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba JM, d.o.o., Ljubljana Šmartno, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Marjan Justin, Ljubljana
Šmartno, Zg. Gameljne 52, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.
Srg 10307/94
Rg-271
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ALTO, trgovina, gostinstvo,
storitve, Komenda, Krekova 13, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica Alenka Magister, Komenda, Krekova 13, z ustanovitvenim kapitalom 3.000 SIT, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 5505/94
Rg-273
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba N & L, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Črnuče,
Nadgoriška 69, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 4.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Nikolaj Lubinič, Nadgoriška 69, Črnuče, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov povezanih s prenehanjem, prenese na ustanovitelja.
Srg 9903/94
Rg-274
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba KITING, podjetje za inženiring, izvajanje, storitve in trgovino, d.o.o.,
Dolenjska c. 45A, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 26. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Drago Kitner, Dolenjska
c. 45A, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Draga Kitner, Ljubljana, Dolenjska c.
45A.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb 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
sklepe o izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 7. 1995
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Srg 09553/94
Rg-275
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba K.I.M., d.o.o., Ljubljana, Savlje 28, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Karmen Zahariaš, Savlje 28, Ljubljana in Manica Lasič, Pot na
goro 25, Šmartno pod Šmarno goro, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe, vsaka polovico.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici, in sicer na vsako polovico.

veznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Aleša Primarja in Andreja Kutnjaka, na vsakega polovico.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 8. 1995

Srg 15286/94
Rg-281
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
SAVA LINE, d.o.o., preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 11. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Irena Fišter, Knezova
23, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v
znesku 100.000 SIT prenese na ustanoviteljico.
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 17. 1. 1996

Srg 09566/94
Rg-276
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba HROŠČ, d.o.o., Jemčeva 10,
Mengeš-Trzin, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 18. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Peter Likovič in Milena Likovič, oba Jemčeva 10, Mengeš-Trzin,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata 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
Petra Likoviča in Mileno Likovič, na vsakega polovico.
Srg 09563/94
Rg-277
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba RE-ŠPORT, trgovsko in servisno podjetje, Logatec, d.o.o., Tržaška c.
74, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 18. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Stane Matičič, Tržaška
74, Logatec, 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
Staneta Matičiča.
Srg 09557/94
Rg-278
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
ARTES LIBERALES, d.o.o., Ljubljana, Nadgoriška cesta 77, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Aleš Primar, Nadgoriška cesta 77, Ljubljana in Andrej Kutnjak,
Pot v Goričico 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata ob-

Srg 09704/94
Rg-279
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba ECHOS, d.o.o., Stari trg 17,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Dragica Šurc, Kavčičeva 9, Kamnik in Vera Repar, Stari trg 17,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljici
Dragico Šurc in Vero Repar, in sicer vsaki
polovico.
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 14. 8. 1995
Srg 1505/95
Rg-280
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
Družba MALI, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ob potoku 37, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kocijančič Marijo in
Kocijančič Lidija, oba Litijska 151, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na oba ustanovitelja v deležih kot so bili vplačani.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 1995

MARIBOR
Srg 114/95
Rg-247
Družba MINERAL TRADE, podjetje
za trgovino in storitve, mednarodno zastopanje, konzulting ter marketing, d.o.o.,
Ruše, Falska c. 42, reg. vl. 1/7036-00, katere ustanovitelj je Košat Benjamin, Ruše,
Falska c. 42, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Košat Benjamin, Ruše, Falska c. 42.
Zoper sklep lahko družbeniki, 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 16. 1. 1996
Srg 1091/95
Rg-248
Družba ZAVERNIK LILA, trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Maribor, Konšakova 26, reg. vl. 1/5485-00,
katere ustanovitelja sta Zavernik Lilijana
in Zavernik Julijan, oba Maribor, Konšakova 26, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Zavernik
Lilijana in Zavernik Julijan, oba Maribor,
Konšakova 26.
Zoper sklep lahko družbeniki, 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 24. 1. 1996
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NOVA GORICA
Srg 94/01217
Rg-26809
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01217 z dne 30. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01275/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5425581
Firma: M.T.I., inženiring in trgovina,
Nova Gorica, d.o.o.
Skrajšana firma: M.T.I., Nova Gorica,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vetrišče 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Vidmar Metod.
Sklep ustanovitelja z dne 2. 6. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Vidmar Metod, Vetrišče 13, Nova Gorica.

NOVO MESTO
Srg 95/00120
Rg-24935
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00120 z dne 12. 10. 1995,
pod št. vložka 1/00499/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5312400
Firma: LIPA, trgovina z mešanim blagom, Brusnice, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Brusnice, Ratež 9b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Modic Dušan in Modic
Nataša, izstopila 31. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 31. 3. 1995 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Modic Dušan in Modic Nataša, oba
Ratež 9b, Brusnice.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 02-01/96-8
Ob-339
Upravna enota Šentjur pri Celju, Mestni
trg 10, Šentjur, z dnem izdaje te odločbe
sprejme v hrambo statut, vpisan v evidenco
sindikatov, dne 5. 1. 1996 pod zap. št. 01/96,
z naslovom: Pravila Sindikata osnovne šole Hruševec, Šentjur.
Pravila so bila sprejeta 16. 10. 1995.
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Stečajni postopki
in likvidacije

III. Za stečajnega upravitelja se postavi
dipl. jur. Rudi Krebl, stanujoč Šentilj 47,
Mislinja.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
22. 5. 1996 ob 9. uri v sobi št. 28, tukajšnjega sodišča.
V. Upnike pozivamo, da lahko svoje terjatve prijavijo stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave oklica v
Uradnem listu RS. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih skupaj z dokazili o utemeljenosti terjatve, ter jo kolkovati z 2.200 SIT
sodne takse.
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
VII. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 2. 1996
St 49/95
S-48
To sodišče je s sklepom St 49/95 z dne 5.
2. 1996 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Uzeir Kadič, s.p., Dergomaška 77,
Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Hinko Jenull iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko je
bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 5. 1996 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 2. 1996
St 59/91
S-49
To sodišče razpisuje 6. narok za preizkus
upniških terjatev v stečajni zadevi Centrovod, p.o., Lenart – v stečaju dne 20. 3. 1996
ob 11. uri v sobi 46 tukajšnjega sodišča.
Prav tako razpisuje tudi narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v isti stečajni zadevi dne 20. 3. 1996
ob 11. uri v sobi 46 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 2. 1996
St 49/93
S-51
To sodišče je v stečajni zadevi SKY
WEST, d.o.o., Rodine, Rodine 24, Žirovnica razrešilo dolžnosti stečajne sodnice Natalijo Drnovšek, z dnem 31. 7. 1995 in za
novo stečajno sodnico določilo Sonjo Švegelj, sodnico Okrožnega sodišča v Kranju.

St 1/96
S-52
I. Začne se stečajni postopek zoper dolžnika OKUS, Tovarna športne in modne
konfekcije, p.o., Mariborska 4, Radlje ob
Dravi.
II. Odslej se firma dolžnika glasi OKUS
Tovarna športne in modne konfekcije, p.o.,
Mariborska 4, Rdlje ob Dravi – v stečaju.

St 49/93
S-50
To sodišče razpisuje 2. narok za preizkus
terjatev v stečajni zadevi SKY WEST, d.o.o.,
Rodine, Rodine 24 – v stečaju, ki bo dne 29.
3. 1996 ob 9. uri v sobi 115/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 1. 1996

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče postopek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem življenju, naj to javijo sodniku in začasnemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Oklici dedičem
II D 694/94
R-16
Štefanija Majer Tancik, roj. 26. 12. 1909,
nazadnje stanujoča v Ljubljani, Gornji trg
št. 21, drž. Republike Slovenije, je umrla
14. 3. 1994.
Sodišče poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od dneva objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 1995

Oklici o skrbnikih in razpravah
III P 11/95
R-19
To sodišče, enota v Ljubljani, je v pravdni zadevi tožeče stranke Halilagič Emsuda,
Ljubeljska 20, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Mitja Lamut, zoper tožene stranke 1.
Dragomira Saviča, Koljani, Drugovići, BIH,
2. Miroslavo Savič, Čanžekova 54, Ljubljana, začasno Kumrovška 13, Ljubljana in
3. mld. Almo Halilagič, zastopano po materi in zakoniti zastopnici Savič Miroslavi,
zaradi izpodbijanja očetovstva, sklenilo:
na podlagi določila 5. točke 2. odstavka
84. člena ZPP se prvotožencu Dragomiru
Saviču, selo Koljani b.b., Drugovići, Banja
Luka, postavi začasna zastopnica Martina
Erzin, strokovna sodelavka pri tem sodišču,
ki bo zastopala toženca v pravdni zadevi
opr. št. III P 11/95 vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 1996
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-116
Zarja Kovinooprema Petrovče, Petrovče 21, Petrovče, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) k interni razdelitvi in
notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je
bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št.
4/96 z dne 26. I. 1996 in v dnevniku Delo z
dne 20. 1. 1996. Hkrati je bil javni poziv
objavljen tudi na oglasni deski v podjetju.
Javni poziv za vpis delnic interne razdelitve in notranjega odkupa ter potrdila za neizplačan del OD, se podaljša do 20. 3. 1996.
Vse dodatne informacije dobite pri Jožetu Ogrizku, tel. 063/707-253.
Zarja Kovinooprema Petrovče, p.o.,
Petrovče
Št. 7/96
La-82
Industrija kovinskih izdelkov in opreme, p.o., Leona Dobrotinška 2, Šentjur,
objavlja podaljšanje roka javnega poziva
upravičencem za interno razdelitev in notranji odkup delnic podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja. Rok se podaljša
do vključno 20. 2. 1996. Prvi poziv je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/95 z
dne 20. X. 1995, v časopisu Delo dne 19.
10. 1995 in istega dne na oglasni deski v
podjetju.
Rok podaljšujemo zaradi omogočanja
vpisa potrdil po 25.a členu ZLPP. Vse dodatne informacije so na razpolago na sedežu podjetja pri Jožefu Artnaku, tel.
063/743-113.
ALPOS, p.o., Šentjur
Št. 02/5
La-83
Stanovanjsko podjetje Ljubljana, p.o.,
Kersnikova 6/IV, Ljubljana, podaljšuje
rok za vpis delnic iz interne razdelitve in
notranjega odkupa v postopku lastninskega
preoblikovanja.
Javni poziv podaljšujemo do 16. 3. 1996.
Prvi poziv je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
45/95, drugi v Ur. l. RS, št. 50/95, tretji v Ur.
l. RS, št. 62/95, četrti pa v Ur. l. RS, št. 72/95.
Vse dodatne informacije dobite pri Jadranki Percan-Pavčič, dipl. jur., na tel.
061/316-791.
Stanovanjsko podjetje Ljubljana, p.o.
La-112
Obrtno podjetje Kranj, p.o., Kranj,
Mirka Vadnova 1, podaljšuje rok javnega
poziva upravičencem za zbiranje lastninskih
certifikatov in sodelovanje v interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic do 29. 3. 1996.
Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 68/95 z dne 24. XI. 1995 in v
časopisu Delo 30. 11. 1995.
Prvo podalšanje je bilo objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 1/96 z dne 12. 1. 1996
in v časopisu Delo dne 30. 12. 1995.
Obrtno podjetje Kranj, p.o., Kranj
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Št. 282/96
La-107
USZ Podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč, p.o., Vojkova cesta 63, Ljubljana, podajšuje javni poziv z dne 31. 1. 1996
upravičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposlenim, upokojencem) k notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št.63/95 in dnevniku Delo dne 3. 11. 1995 s popravkom dne 7.
11. 1995. Hkrati je bil javni poziv objavljen
tudi na oglasni deski v podjetju.
Javni poziv za pristop k notranjemu odkupu se podaljša do vključno 15. 2. 1996.
Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
pa po tel. 343-864 Staniša Nikolič.
USZ Podjetje za urejanje stavbnih
zemljišč, p.o., Ljubljana

– opravljanje pooblaščenih servisov in
ostalih popravil na motornih in priklopnih
vozilih za lastne in tuje potrebe,
– projektiranje, izdelava in montaža
opreme in reprodukcijskega materiala,
– opravljanje tehničnih pregledov motornih vozil,
– maloprodaja avtomateriala,
– opravljanje poslov hranilnice, finančnih storitev, menjalniških poslov,
– izobraževanje s področja varstva pri
delu, ADR predpisov in avto šolo za vse
kategorije voznikov,
– trgovina z naftnimi derivati, kemičnimi in prehrambenimi izdelki na debelo in
drobno,
– opravljanje špediterskih storitev ter posredovanje v carinskem postopku,
– opravljanje storitev javnih skladišč
(javna skladišča, carinska skladišča, čuvanje blaga, parkiranje),
– uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov,
– zastopanje, posredovanje, akvizicija,
komisijski in drugi komercialni posli v mednarodnem prometu blaga in storitev.
Pravna oblika organiziranosti: družbeno
podjetje s 100% družbeno lastnino, vpisano
v sodni register s sklepom Srg 624/89.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj –
20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade v višini 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala.
4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1. Interna razdelitev
Podjetje Petrol Transport Ilirska Bistrica, p.o., poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave odobrenega programa v dnevniku Delo ter na oglasni deski
podjetja, predložijo svoje lastniške certifikate v zameno za delnice, ter tako sodelujejo v interni razdelitvi delnic podjetja.
Če bo vrednost lastniških certifikatov
upravičencev večja od 20% družbenega kapitala, lahko tisti, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne lastniške certifikate
uporabijo za kupnino za delnice v programu
notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve so navadne, imenske, dajejo pravico do
upravljanja in dividende ter so neprenosljive dve leti po izdaji, razen z dedovanjem.
4.2. Notranji odkup
Podjetje Petrol Transport Ilirska Bistrica, p.o., poziva vse upravičence, da v roku
30 dni od objave programa v dnevniku Delo
ter na oglasni deski podjetja, z vplačilom
delnic pristopijo k programu notranjega odkupa.

La-110
LIZ – INŽENIRING, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, p.o., podaljšuje rok za vpis in vplačilo delnic interne
razdelitve in notranjega odkupa za 30 dni,
to je do vključno 11. 3. 1996 in poziva
upravičence, da še v tem dodatnem roku
vpišejo in vplačajo delnice interne razdelitve in notranjega odkupa. Program preoblikovanja podjetja je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/96, javni poziv upravičencem pa tudi v časopisu Delo dne 11. 1.
1996.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v podjetju ali na tel. 061/133-62-52
pri gospodu Fedorju Umeku.
Podjetje hkrati objavlja popravek objavljenega programa v točki 4., katere 4. in
nova 5. alinea pravilno glasita:
– 40% fizične osebe – sodelujoči v interni razdelitvi (20%) in notranjem odkupu
(20%) delnic ter
– 20% fizične in pravne osebe, ki bodo
kupile delnice v javni prodaji.
Najvišji znesek vseh možnih vplačil je
5,000.000 SIT na osebo, s čemer se popravlja navedba v 8. točki objavljenega programa.
LIZ-INŽENIRING, p.o., Ljubljana
La-113
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja Petrol, Transport Ilirska Bistrica, p.o., program
lastninskega preoblikovanja, ki ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo LP
00714/1996-IZ z dne 7. 2. 1996.
1. Firma podjetja: Petrol Transport,
podjetje za prevoz blaga v cestnem prometu Ilirska Bistrica, p.o., Ilirska Bistrica.
Skrajšana firma podjetja: Petrol Transport Ilirska Bistrica, p.o.
Sedež podjetja: Šercerjeva cesta 17,
Ilirska Bistrica.
Matična številka: 5156564.
Dejavnost podjetja:
– tuzemski in mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu,
– prometno-agencijski posli v cestnem
prometu,
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Delnice se s 50% popustom vplačajo s
presežnimi certifikati iz interne razdelitve
ter z gotovino. Če upravičenci vplačajo znesek kupnine, ki presega vrednost razpoložljivih delnic za notranji odkup, se vplačani
zneski ustrezno znižajo, skladno z 32. členom uredbe o pripravi programa preoblikovanja.
Če v določenem roku delnice, namenjene notranjemu odkupu, niso v celoti vplačane, preostale delnice, ki so še na Skladu RS
za razvoj namenjene notranjemu odkupu,
podjetje odkupi od Sklada v naslednjih štirih letih, in sicer vsako leto najmanj četrtino
skladno s pravili notranjega odkupa. Ko
udeleženci vplačajo kupnino za prvi paket
delnic, postanejo udeleženci notranjega odkupa.
Posamezna oseba lahko z vplačilom v
gotovini odkupi letno največ 200 delnic.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so navadne, imenske, dajejo pravico do upravljanja skladno s pravili
notranjega odkupa in pravico do dividende.
Delnice, vplačane z gotovino, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa
za čas trajanja programa notranjega odkupa, razen z dedovanjem in so prenosljive v
okviru programa notranjega odkupa med
udeleženci notranjega odkupa.
Delnice, pridobljene s certifikati pa so
neprenosljive dve leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem, po dveh letih po izdaji
so neprenosljive zunaj programa notranjega
odkupa za čas trajanja programa notranjega
odkupa, razen z dedovanjem, po dveh letih
po izdaji so prenosljive v okviru programa
notranjega odkupa med udeleženci notranjega odkupa.
Prenosljivost delnic v okviru programa
notranjega odkupa je omejena z zahtevo, da
ostaja najmanj tretjina zaposlenih med udeleženci notranjega odkupa.
5. Vpis delnic
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravičenci zamenjali za
lastniške certifikate oziroma vplačevali z
gotovino na sedežu podjetja 30 dni po objavi poziva v dnevniku Delo, in sicer vsak
delovnik v času od 8. do 12. ure.
6. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja po tel.
067/41-341 in 41-860 pri Branku Glažarju.
Petrol Transport, p.o.,
Ilirska Bistrica

5. Predvidena lastniška struktura kapitala po končanem lastninskem preoblikovanju:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– zaposleni in ostali upravičenci – 60%.
6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade v višini 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev v višini 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup v višini 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence – zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh po dnevu objave tega
poziva v časopisu Večer, predložijo lastniške certifikate in potrdila, izdana na podlagi
neizplačanega neto osebnega dohodka, v zamenjavo za navadne delnice iz interne razdelitve. Potrdila bodo upravičenci prejeli po
potrditvi izračuna, ki ga potrdi Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj. Nominalna
vrednost delnice v interni razdelitvi je
10.000 SIT. Prodajna cena je prav tako
10.000 SIT.
V primeru, če bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov in potrdil manjša od
20% družbenega kapitala, bo podjetje objavilo še interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih. Interni razpis bo objavljen na
oglasni deski 30 dni.
V primeru preplačila se bodo deleži vplačil lastniških certifikatov vsakega družinskega člana znižali proporcionalno.
V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil večja od
20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi,
presežne certifikate in potrdila, uporabijo
za kupnino za delnice v programu notranjega odkupa tako, da se presežek certifikatov
(potrdil) uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence, da po
programu lastninskega preoblikovanja sodelujejo v notranjem odkupu delnic. Delnice se lahko vplačajo s presežki lastninskih
certifikatov, s potrdili izdanimi za neizplačani del neto plač ter z gotovino.
Normalna vrednost delnice v notranjem
odkupu je 10.000 SIT, prodajna cena s popustom za certifikate in potrdila pa znaša
5.000 SIT. V primeru plačila delnic z gotovino, se cena delnice revalorizira z rastjo
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 od dneva
vplačila.
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vplačevali in vpisovali pri blagajni na sedežu podjetja v Mariboru, Ul. pohorskega bataljona
14, vsak delovnik od 8. do 14. ure. Delnice
in gotovinska vplačila se lahko v okviru
zgoraj opredeljenih rokov vplačajo na poseben
privatizacijski
podračun
št.
51800-698-14445, z navedbo: plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa.

9. Dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja lahko upravičenci dobijo vsak delavnik pri Josipu Buruliču osebno na sedežu
podjetja ali po tel. 062/103-311.
TEKOL, p.o., Maribor

La-114
TEKOL, podjetje za tehnično zaščito dela,
p.o., Ul. Pohorskega bataljona 14, Maribor,
objavlja program lastninskega preoblikovanja,
ki ga je z odločbo št. LP 01476/1996-GV z
dne 30. 1. 1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: TEKOL, podjetje za
tehnično zaščito dela, p.o., Maribor, Ul.
Pohorskega bataljona 14.
2. Matična številka podjetja je 5071976.
3. Dejavnost podjetja je razvidna iz šifre
dejavnosti 050302. Pretežna dejavnost podjetja je tehnična zaščita kovin, betona, lesa
in drugih materialov.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v družbeni lastnini.

La-85
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o., ki ga je na podlagi sklepa o izbiri kombinacije načinov ter izvedbi
lastninskega preoblikovanja podjetja z dne
27. 12. 1995, št. LP 001326/1995-SD, sprejela Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo dne 28. 12. 1995 pod št.
LP-P 1326/1995-SD, ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij,
podjetje ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o.,
Idrijska 21, Vrhnika, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o.
1. Firma in sedež: ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o., Idrijska 21, Vrhnika.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod št. reg. vl. 1/7702/00 Ljubljana.
2. Matična številka: 5081769.
3. Dejavnost: pretežna dejavnost podjetja je proizvodnja kruha, peciva in slaščic.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje ŽITO, Pekarna Vrhnika, je mešano družbeno podjetje. 50% osnovnega kapitala podjetja ima znanega lastnika, in sicer Podjetje
za delovanje poslovnega sistema ŽITO
Ljubljana, d.o.o., Šmartinska 154, 50% kapitala družbe pa predstavlja družbeni kapital, ki je predmet lastninskega preoblikovanja.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– znani lastnik – Podjetje za delovanje
poslovnega sistema ŽITO Ljubljana, d.o.o.
– 50%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 5%,
– Odškodninski sklad – 5%,
– Sklad RS za razvoj – 10%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 10%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
20%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:
– 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
Podjetje ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o.,
poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene
in upokojence podjetja, da v 30-dnevnem
roku po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku Republika, vpišejo delnice v zameno
za lastniške certifikate (I. krog) in potrdila
za neizplačane neto OD. Upravičenec, ki
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zamudi 30-dnevni rok za predložitev lastniškega certifikata oziroma potrdila, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic
podjetja. Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po zaključku vpisnega roka ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa na oglasni deski najkasneje v naslednjih 10 dneh,
začel teči nov 15-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o. (II.
krog). Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20% preneslo na
Sklad RS za razvoj. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem
pa bo izdalo začasnice. Če bo v prvem krogu vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh
delnic, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o.,
poziva vse zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojence podjetja, da v 30 dneh po objavi
tega oglasa in poziva v dnevniku Republika,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom.
Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko
vplačajo kupnino za prvi paket delnic, postanejo udeleženci programa notranjega odkupa. V primeru, da udeleženci z vplačilom
lastniških certifikatov oziroma potrdil presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je vključen v program notranjega odkupa, uporabi podjetje pri
znižanju proporcionalni kriterij. Delnice se
vplačujejo z gotovino oziroma morebitnimi
presežki lastniških certifikatov in presežki
potrdil iz interne razdelitve. Delnice, ki ne
bodo odkupljene v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal in z njimi upravljal
Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so neprenosljive izven
programa notranjega odkupa za čas, dokler
traja program notranjega odkupa, razen z
dedovanjem in prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa notranjega odkupa, razen delnic, ki
so pridobljene s presežki certifikatov oziroma potrdil, ki so neprenosljive dve leti po
pridobitvi, razen z dedovanjem, po preteku
dveh let pa so enake kot ostale delnice programa notranjega odkupa.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
programa notranjega odkupa in pravico do
dividende.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, na sedežu
podjetja ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o., na
Idrijski 21 na Vrhniki, pri Bredi Stanovnik,
v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
Delnice se lahko, v okviru zgoraj opredeljenih rokov, vplačajo tudi v gotovini, na
poseben privatizacijski podračun podjetja
št. 50110-698-000-0025414, z navedbo: plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu.

9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
na sedežu podjetja na Idrijski 21 na Vrhniki
osebno ali po tel. 061/753-244.
ŽITO, Pekarna Vrhnika, d.o.o.

certifikate (I. krog) in potrdila za neizplačane neto OD. Upravičenec, ki zamudi
30-dnevni rok za predložitev lastniškega
certifikata oziroma potrdila, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic podjetja.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh
20% delnic, namenjenih interni razdelitvi,
kar bo najkasneje v 10 dneh po zaključku
vpisnega roka ugotovila posebna komisija,
bo z objavo internega razpisa na oglasni
deski najkasneje v naslednjih 10 dneh, začel teči nov 30-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju ŽITO Gorenjka, d.o.o. (II. krog). Če
tudi v drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad RS za
razvoj. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo
začasnice. Če bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo presežek certifikatov oziroma potrdil proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje ŽITO Gorenjka, d.o.o., poziva
vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh po objavi
tega oglasa in poziva v dnevniku Delo vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom.
Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo k programu notranjega odkupa.
Ko vplačajo kupnino za prvi paket delnic
postanejo udeleženci programa notranjega
odkupa. V primeru, da udeleženci z vplačilom lastniških certifikatov oziroma potrdil
presežejo celotni znesek kupnine za celotni
odstotek družbenega kapitala, ki je vključen
v program notranjega odkupa, uporabi podjetje pri znižanju proporcionalni kriterij.
Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma
morebitnimi presežki lastniških certifikatov
in presežki potrdil iz interne razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do dokončanega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so neprenosljive izven
programa notranjega odkupa za čas, dokler
traja program notranjega odkupa, razen z
dedovanjem in prenosljive v okviru programa notranjega odkupa med udeleženci programa notranjega odkupa, razen delnic, ki
so pridobljene s presežki certifikatov oziroma potrdil, ki so neprenosljive dve leti po
pridobitvi, razen z dedovanjem, po preteku
dveh let pa so enake kot ostale delnice programa notranjega odkupa.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
programa notranjega odkupa in pravico do
dividende.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali vsak
delovni dan od 8. do 15. ure na sedežu podjetja ŽITO Gorenjka, d.o.o., v Rožni dolini
8, v Lescah, pri Jožici Faletič, v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
Delnice se lahko, v okviru zgoraj opredeljenih rokov, vplačajo tudi v gotovini na
poseben privatizacijski podračun podjetja
št.: 51540-698-3871, z navedbo: plačilo

La-94
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja ŽITO Gorenjka Lesce, proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov, d.o.o., Rožna dolina 8,
Lesce, ki ga je z odločbo št. LP 01153/1996
– SD, z dne 3. 1. 1996 odobrila Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo, ter v
skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, podjetje ŽITO Gorenjka Lesce, proizvodnja pekarskih in konditorskih
izdelkov, d.o.o., Rožna dolina 8, Lesce, objavlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja ŽITO Gorenjka, d.o.o.
1. Firma in sedež: ŽITO Gorenjka Lesce, proizvodnja pekarskih in konditorskih
izdelkov, d.o.o., Rožna dolina 8, Lesce.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju
pod številko reg. vl. 1-1364-00 Kranj.
2. Matična številka: 5214360.
3. Dejavnost: pretežna dejavnost podjetja je proizvodnja kruha, peciva in konditorskih izdelkov.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje ŽITO Gorenjka, d.o.o., je mešano družbeno podjetje. 50% osnovnega kapitala podjetja ima znanega lastnika, in sicer Podjetje
za delovanje poslovnega sistema ŽITO
Ljubljana, d.o.o., Šmartinska 154, 50% kapitala družbe pa predstavlja družbeni kapital, ki je predmet lastninskega preoblikovanja.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– upravičenci iz denacionalizacije –
3,87%,
– znani lastnik pred lastninjenjem – Podjetje za delovanje poslovnega sistema ŽITO
Ljubljana, d.o.o., – 48,065%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 4,8065%,
– Odškodninski sklad – 4,8065%,
– Sklad RS za razvoj – 9,613%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 9,613%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
19,226%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:
– 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
Podjetje ŽITO Gorenjka, d.o.o., poziva
vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja, da v 30-dnevnem roku po
objavi tega oglasa in poziva v dnevniku Delo, vpišejo delnice v zameno za lastniške
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kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vpačila dobite na
sedežu podjetja v Rožni dolini 8 v Lescah
osebno ali po telefonu št.: 064/75-30.
ŽITO Gorenjka, d.o.o., Lesce

066/580-522, ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Čedomir Tešić.
Polisinteza, p.o., Dekani

– upravičence notranjega odkupa, da v
roku 40 dni od objave tega programa v časopisu Dnevnik in na oglasni deski podjetja
vpišejo in vplačajo delnice v okviru notranjega odkupa.
Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
iz notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisali in vplačevali na upravi podjetja
vsak delovnik od 8. do 14. ure v določenih
in objavljenih rokih.
Dodatne informacije na upravi podjetja
tel. 064/622-461.
Šport in rekreacija, p.o.,
Škofja Loka

Št. 122
La-108
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetja, objavlja
Polisinteza, p.o., spremenjeni program
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 00979/1/1996-MR z dne
25. 1. 1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: Polisinteza, p.o.,
Proizvodnja sintetičnih disperzij, Dekani
3a, Dekani.
2. Matična številka: 5043344.
3. Dejavnosti: šifra podskupine dejavnosti: 011810:
– proizvodnja in prodaja sintetičnih disperzij,
– opravljanje storitev na področju polimerizacije,
– trgovina na drobno in debelo z živili in
neživilskimi proizvodi,
– komercialni posli skladiščenja petrokemikalij,
– opravljanje tovornih prevozov z lastnimi vozili,
– opravljanje servisnih storitev lastnih
proizvodov,
– špedicija,
– investicijski inženiring.
4. Pravna oblika organiziranosti: družbeno podjetje.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– 4,69% – upravičenci iz naslova interne
razdelitve,
– 20,33% – upravičenci iz naslova notranjega odkupa,
– 74,98% – najugodnejši ponudnik prodanih delnic in novo izdanih delnic.
6. Predvideni načini oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic – 9,22% družbenega kapitala;
– notranji odkup delnic – 40,00% družbenega kapitala;
– prodaja delnic podjetja – zbiranje ponudb – 50,78% družbenega kapitala;
– večanje lastniškega kapitala – lastniški
kapital se poveča za 96,74% in bo po povečanju znašal 251,240.000 SIT.
7. Vpis in vplačilo delnic
Upravičenci so že vpisani in vplačali delnice ponujene v programu interne razdelitve in notranjega odkupa na podlagi javnega poziva, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 54/95 z dne 22. IX. 1995 in v
Delu z dne 28. 9. 1995.
8. Najugodnejši ponudnik delnic, ki so
predmet prodaje in novo izdanih delnic bo
izbran na podlagi javnega razpisa.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom lastninskega preoblikovanja in pogoji
vpisa in vplačila dobijo upravičenci v dopoldanskem
času
po
telefonu
št.

Št. 25/96
La-109
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja Šport in rekreacija, p.o., je sprejel
zbor delavcev podjetja na seji 14. 7. 1994,
ter ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01379/1995-JM z dne
16. 11. 1995.
1. Firma: Šport in rekreacija, p.o.
Sedež: Škofja Loka, Podlubnik 1c.
2. Dejavnost: šifra 060609.
3. Predviden način lastninskega preoblikovanja družbenega kapitala:
– prenos 40% delnic, izdanih za družbeni kapital na Sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Odškodninski sklad ter
Sklad RS za razvoj,
– interna razdelitev delnic, v višini do
20% delnic, izdanih za družbeni kapital.
– notranji odkup v višini 40% delnic, izdanih za družbeni kapital.
4. Način interne razdelitve in notranjega
odkupa:
Interna razdelitev:
Upravičenci:
1. krog: zaposleni, bivši zaposleni in
upokojenci podjetja,
2. krog: ožji družinski člani zaposlenih.
Upravičenci iz prvega kroga bodo delnice vpisovali v 30 dnevnem roku od te objave. Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bodo z objavo internega razpisa povabljeni ožji družinski člani zaposlenih za
vpis delnic (2. krog).
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.
Notranji odkup:
Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci.
Upravičenci vplačujejo delnice s 50%
popustom. Vse delnice notranjega odkupa
morajo biti vplačane v štirih letih. Notranji
odkup je uspešen, če v njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih v podjetju. Če
notranji odkup ne bo uspešen, se vse delnice iz tega naslova prenesejo na Sklad za
razvoj v obliki prednostnih imenskih delnic.
Upravičenci bodo delnice vpisovali in
vplačevali v 40 dnevnem roku od objave
tega programa v Dnevniku,
Delnice pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa v skladu z določili statuta in delniškega sporazuma. Vse delnice so redne in
imenske.
V zvezi s programom lastninskega
preoblikovanja podjetja Šport in rekreacija,
p.o., Škofja Loka obveščamo:
– upravičence 1. kroga interne razdelitve, da v roku 30 dni od objave tega programa v časopisu Dnevnik in oglasni deski podjetja vpišejo delnice za svoje lastninske certifikate,
– upravičence 2. kroga interne razdelitve, da v roku 15 dni od dneva internega
razpisa vpišejo preostale delnice za svoje
lastninske certifikate,

La-111
V skladu z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja Mariborska livarna Maribor, d.o.o., program
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 01306/1996-KJ z dne
9. 1. 1996 odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: Mariborska livarna
Maribor, d.o.o., Oreško nabrežje 9, Maribor.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Mariboru
pod št. reg. vl. 1/473 z dne 19. 9. 1991.
2. Matična številka: 5035333.
3. Dejavnost: izdelava načrtov sredstev
za delo; inženiring s področja proizvodnih
dejavnosti družbe in servisne storitve; raziskovalna dejavnost na področju predelave
kovin in proizvodnje sredstev za delo; laboratorijske in birotehnične storitve; komercialne, računalniške, organizacijske in finančne storitve; gostinske storitve; prevozne storitve v cestnem prometu; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi; prenos znanja in tehnologije
know-how; posredovanje in zastopanje v
prometu blaga in storitev; ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb in naložb –
holdinško poslovanje. V zunanjetrgovinskem prometu: izvoz in uvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; prenos (pridobivanje in odstopanje) pravic industrijske lastnine ter znanje in tehnologije; posredovanje
in zastopanje v prometu blaga in storitev s
tujino; mednarodni cestni transport; investicijska dela v tujini.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba
v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 9,78%,
– Odškodninski sklad – 9,78%,
– Sklad RS za razvoj – 19,56%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 19,56%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
39,13%,
– rezervirano za denacionalizacijske
upravičence – 2,19%.
6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos delnic na Sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja – 10%,
– prenos delnic na Odškodninski sklad –
10%,
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– prenos delnic na Sklad RS za razvoj –
20%,
– interna razdelitev delnic – 20%,
– notranji odkup delnic – 40%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev delnic
Mariborska livarna Maribor, d.o.o., poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja ter
podjetij, v katerih ima kapitalske naložbe),
da v roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Večer in na oglasnih deskah podjetja, predložijo lastniške certifikate in potrdila po 25. a členu ZLPP, v zameno za delnice in tako sodelujejo pri interni razdelitvi.
Potrdila bodo upravičenci prejeli po potrditvi izračuna s strani Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. Kolikor teh potrdil ne
bodo prejeli v roku objave, bo rok za vpis
delnic podaljšan in objavljen na enak način.
V primeru, če bo vrednost zbranih lastniških certifikatov in potrdil manjša od 20%
družbenega kapitala, bo podjetje objavilo
interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih. Rok za predložitev lastniških certifikatov ožjih družinskih članov je 15 dni od
objave internega razpisa na oglasnih deskah
podjetja. Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo podjetje preneslo na
Sklad RS za razvoj.
V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25. a člena ZLPP večja od 20% družbenega kapitala,
lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne lastniške certifikate oziroma potrdila uporabijo za kupnino
za delnice v programu notranjega odkupa
tako, da se presežek certifikatov oziroma
potrdil uporabi proporcionalno za vsakega
udeleženca posebej.
Upravičenci lahko lastniške certifikate in
potrdila predložijo pri tajnici sektorja za kadrovske, pravne in splošne zadeve na sedežu
podjetja vsak delovni dan od 7. do 14. ure.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, glasijo
na ime in so neprenosljive dve leti, razen z
dedovanjem.
7.2 Notranji odkup delnic
Mariborska livarna Maribor, d.o.o., poziva vse upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja ter podjetij, v katerih ima kapitalske naložbe), da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v časopisu Večer in na oglasnih deskah podjetja,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom.
Pri notranjem odkupu mora sodelovati
več kot 1/3 zaposlenih v podjetju. Podjetje
nameni notranjemu odkupu 40% družbenega kapitala.
Delnice je mogoče vplačati z zamenjavo
presežnih lastniških certifikatov in potrdil
iz interne razdelitve ter z gotovino.
Vpisovanje in vplačevanje delnic za lastniške certifikate in potrdila, bo potekalo na
sedežu podjetja vsak delovnik med 7. in 14.
uro pri tajnici sektorja za kadrovske, pravne
in splošne zadeve. 30 dnevni vpisni rok je
prekluziven.
Delnice za gotovino je mogoče vplačati
na poseben privatizacijski podračun podjetja pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje – Podružnica Maribor,
št. 51800-698-22753 z navedbo – plačilo
kupnine za notranji odkup.

V primeru, da udeleženci z vplačili presežejo celotni znesek kupnine, za celotni
odstotek družbenega kapitala, ki je vključen
v program notranjega odkupa, se vplačani
zneski znižajo tako, da uporabi podjetje pri
vplačilu delnic z gotovino kriterij povprečnega mesečnega osebnega dohodka zadnjih
treh mesecev, pri vplačilu delnic z lastniškimi certifikati in potrdili, pa podjetje uporabi
proporcionalni kriterij.
Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa, so navadne,
imenske, dajejo pravico do upravljanja in
dividende ter so neprenosljive izven programa notranjega odkupa za čas trajanja programa. Delnice, ki jih upravičenec pridobi v
programu notranjega odkupa za lastniške
certifikate in potrdila, so enake kot delnice
interne razdelitve in so neprenosljive dve
leti, razen z dedovanjem.
8. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem
oblikovanju podjetja v dopoldanskem času pri
Mileni Bratušek, tel. 212-961, int. 400.
Mariborska livarna Maribor, d.o.o.,
Maribor

nega kapitala družbe z uporabo načina interne razdelitve znaša 6,869.000 SIT.
5. Prodajna cena 40% navadnega poslovnega deleža Sklada, ki je enak 40% osnovnega kapitala družbe z uporabo načina notranjega odkupa, ob upoštevanju 50% popusta, znaša 6,869.000 SIT.
6. Vplačilo kupnine v okviru interne razdelitve se opravi z izročitvijo lastniških certifikatov iz 31. člena ZLPP, oziroma potrdil
za manj izplačane neto osnovne plače iz
25.a člena ZLPP, pri čemer morajo upravičenci najprej uporabiti potrdila in šele nato
lastniške certifikate.
7. Vplačilo kupnine v okviru notranjega
odkupa se opravi z izročitvijo presežnih potrdil za manj izplačane neto osnovne plače
iz 25.a člena ZLPP, oziroma lastniških certifikatov iz 31. člena ZLPP in z gotovino.
7.1 Kupnina ali del kupnine, ki se v okviru notranjega odkupa plača z gotovino, se
revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen.
8. Organ upravljanja SANITA, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Gasilska 7, Ljubljana, poziva vse upravičence, da mu v roku
15 dni od objave te ponudbe v časopisu Slovenec in na oglasni deski družbe, pisno sporočijo svojo pripravljenost za sodelovanje v
interni razdelitvi in notranjemu odkupu.
9. Organ upravljanja SANITA, Trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Gasilska 7, Ljubljana, poziva vse upravičence, da v roku 30
dni od objave te ponudbe v časopisu Slovenec in na oglasni deski družbe, predložijo
potrdila za manj izplačane neto osnovne plače iz 25.a člena ZLPP, oziroma lastniške certifikate oziroma vplačajo gotovino.
10. Upravičenci lahko predložijo potrdila, oziroma certifikate na sedežu družbe
SANITA, Gasilska 7, Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in 12. uro. V primerih
vplačil z gotovino, se plačilo opravi na privatizacijski podračun družbe SANITA št.
50104-698-000-0024485.
11. Organ upravljanja bo v roku iz 9.
točke te objave zbral potrdila oziroma lastniške certifikate ter gotovino in predložil
Skladu potrdilo Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje o dejansko razknjiženih potrdilih,
oziroma lastniških certifikatih ter gotovinskih nakazilih.
12. Če organ upravljanja v roku iz 9.
točke te objave, ne bi predložil Skladu potrdila o razknjiženih potrdilih, oziroma lastniških certifikatih, lahko upravičenci v nadaljnjem roku 60 dni uveljavijo svoje pravice po zakonu neposredno pri Skladu.
V tem primeru morajo upravičenci pooblastiti skupnega zastopnika za sklenitev in
izvedbo pogodbe v odkupu poslovnega deleža v okviru interne razdelitve in notranjega odkupa.
Obveznosti organa upravljanja o predložitvi potrdila o razknjiženih potrdilih, oziroma lastniških certifikatih iz prejšnje točke
te ponudbe, preidejo na skupnega zastopnika upravičencev.
13. Morebitna prodaja poslovnega deleža
Sklada upravičencem po tej ponudbi, bo izvedena na podlagi sklepa o privatizaciji, sprejetega na Upravnem odboru Sklada in v obliki enotnega poslovnega deleža, ki bo na podlagi pogodbe pripadal skupnim lastnikom –
upravičencem po tej ponudbi in glede kate-

Odkupi poslovnih deležev družb
Št. 96/45
La-115
Na podlagi 3. alinee 12. člena ter 3. alinee 16. člena zakona o privatizaciji pravnih
oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za
razvoj in obveznostih Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l. RS, št. 71/94 in 57/95) – dalje
zakon ter ponudbe Sklada z dne 2. 8. 1995,
organ upravljanja
Sanita, Trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Gasilska 7, Ljubljana
ponuja vsem upravičencem odkup poslovnega deleža družbe z uporabno načina
interne razdelitve in notranjega odkupa.
1. Ponudba se nanaša na odkup dela poslovnega deleža Sklada v družbi SANITA,
Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Gasilska 7, in sicer:
1.1 20% navadnega poslovnega deleža
Sklada, ki je enak 20% osnovnega kapitala
družbe z uporabo načina interne razdelitve,
1.2 40% navadnega poslovnega deleža
Sklada, ki je enak 40% osnovnega kapitala
družbe z uporabo načina notranjega odkupa.
2. Ponudba se nanaša izključno na upravičence, kot jih opredeljuje zakon:
2.1 zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci SANITA, Trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Gasilska 7, Ljubljana,
2.2 ožji družinski člani zaposleni, vendar
samo pod pogojem, da vrednost vplačil, s katerimi bodo upravičenci iz točke 2.1 te ponudbe sodelovali v interni razdelitvi, ne bo dosegla vrednosti poslovnega deleža namenjenega
interni razdelitvi in zgolj za preostanek poslovnega deleža, do vrednosti poslovnega deleža namenjenega interni razdelitvi.
3. Odkup poslovnega deleža v okviru notranjega odkupa je možen le v primeru, če
upravičenci sodelujejo pri interni razdelitvi
delnic.
4. Prodajna cena 20% navadnega poslovnega deleža Sklada, ki je enak 20% osnov-
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rega bodo lastniki v pravni skupnosti.
14. To ponudbo organ upravljanja posreduje zaradi izvajanja svojih obveznosti po
zakonu, upravičencem pa je znano gospodarsko stanje družbe, oziroma so jim na sedežu
družbe na razpolago vsi potrebni podatki in
dokumentacija o tem, zato družba in Sklad
izključujeta kakršnokoli jamčevanje za stvarne ali pravne napake na družbi, njenih sredstvih, pravicah ali obveznostih in/ali poslovnemu deležu, ki je predmet te ponudbe.
15. Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri privatizaciji ponujenega poslovnega deleža na sedežu družbe pri Leskovšku.
SANITA, Trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana
Organ upravljanja

Št. 7
Ob-310
Svet Centra RS za poklicno izobraževanje,
Ljubljana, Kavčičeva 66, v skladu s 15. in 16.
členom statuta razpisuje delovno mesto
direktorja Centra.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima najmanj visoko izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja,
– izkazuje sposobnost za vodenje Centra,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju
Centra ter dobiti za imenovanje soglasje ustanovitelja in soustanoviteljev Centra (Vlade
RS ter Gospodarske in Obrtne zbornice Slovenije). Kandidat bo imenovan za štiri leta.
Prijave s podatki o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Centra RS za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, z oznako “za razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh po roku za zbiranje prijav.
Center RS za poklicno izobraževanje

Kandidat bomo o izbiri obvestili v zakonitem roku.
Osnovna šola Prešernove brigade,
Železniki

Razpisi delovnih mest
Št. 21/96
Ob-251
Na podlagi 41. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Ur. l. RS, št. 75/94) ter 8. člena sklepa Vlade
Republike Slovenije o ustanovitvi javnega
zavoda Filmski studio Viba film (Ur. l. RS,
št. 4/94) razpisujemo prosto delovno mesto
direktorja Filmskega studia Viba film,
Ljubljana.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje:
– visokošolska izobrazba ustrezne usmeritve,
– najmanj pet let ustreznih delovnih izkušenj in poznavanje filmskega področja,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Izbrani kandidat bo za direktorja zavoda
imenovan za pet let.
Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh
po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako: “Za razpis direktorja FS Viba film” na
naslov: Ministrstvo za kulturo, Cankarjeva
5/I, Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo
Ob-307
Podjetje ROG razpisuje po sklepu delavskega sveta prosta dela in naloge
generalnega direktorja podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima visoko ali višjo izobrazbo ustrezne smeri in 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih ali vodstvenih delovnih opravilih,
– aktivno znanje dveh tujih jezikov.
Izbrani kandidat bo imenovan do konca
procesa lastninjenja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: Tovarna dvokoles in
opreme ROG, Ljubljana, Trubarjeva c. 72.
Prijave sprejemamo 8 dni po objavi razpisa. Prijavljene kandidate bomo o izbiri
obvestili v 8 dneh od dneva izbire.
Tovarna dvokoles in opreme
ROG, p.o., Ljubljana

Ob-332
SKB BANKA, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, na podlagi 25. člena statuta razpisuje,
zaradi izteka mandata, naslednja dela in naloge s posebnimi pooblastili:
1. izvršnega direktorja banke za področje mednarodnega poslovanja in vodenja sektorja za mednarodno poslovanje neposredno,
2. direktorja sektorja splošnih poslov.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– visoka izobrazba,
– 5 let delovnih izkušenj na podobnih
vodilnih mestih,
– potrebne strokovne, organizacijske in
druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog, ki so razvidne iz dosedanjega dela.
Delovni mesti se razpisujeta za mandatno obdobje petih let.
Ob prijavi je zaželjeno, da kandidat v
pismeni obliki predstavi svoj pogled na delo in razvoj področja, ki bo podlaga za individualni pogovor.
Kandidati pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 15. dneh po objavi
razpisa na naslov: SKB BANKA, d.d., Ljubljana, Kadrovska služba – s pripisom “za
razpis”, Ljubljana, Slovenska c. 55.
SKB BANKA, d.d., Ljubljana
Ob-333
Osnovna šola Prešernove brigade, Otoki
13, Železniki, razpisuje prosto delovno mesto
ravnateljevega pomočnika.
Kandidati morajo skladno z zakonom izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja ali visoka izobrazba pedagoške
smeri,
– opravljen strokovni izpit,
– pet let delovnih izkušenj na področju
VI.
Prijave z dokazili pošljite v osmih dneh
po objavi razpisa na naslov: OŠ Prešernove
brigade, Otoki 13, Železniki.

Št. 182/96
Ob-334
Javni socialnovarstveni zavod Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, p.o. –
Sevnica, objavlja na podlagi 28. in 31. člena
statuta razpis delovnega mesta
direktorja zavoda
za mandatno obdobje štirih let.
Pogoji:
– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, od tega najmanj
štiri leta na vodstvenem delovnem mestu,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– predložitev programa dela doma.
Nastop dela: 9. 5. 1996.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in
programom dela doma na naslov: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca – Sevnica, Arto 13, Sevnica, z oznako “Prijava na
razpis”, v osmih dneh od dneva objave.
Stanovanja ni!
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
20 dni po zaključenem izbornem postopku.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljica, p.o., Sevnica
Št. 716-01/89-2
Ob-349
Komisija Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na podlagi prvega odstavka 6. člena zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov
za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. l. RS, št. 82/94) v zvezi z 267.
členom zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Ur. l. RS, št.
10/91, 13/93 in 66/93) razpisuje delovna
mesta:
1. štirih sodnikov za prekrške Republiškega senata za prekrške,
2. sodnika za prekrške s sedežem v
Brežicah – predstojnika organa,
3. sodnika za prekrške s sedežem v
Grosupljem (ponovni razpis),
4. sodnika za prekrške s sedežem v Trbovljah.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene v 268. členu zakona o prekrških
(Ur. l. SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90
ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter
36. in 38. členu zakona o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur. l. SRS, št. 8/80 in 27/85).
Kandidati naj vložijo pisne prijave z navedbo, za katero delovno mesto se prijavljajo, z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
življenjepisom in podatki o dosedanjem delu v roku 15 dni od objave razpisa na naslov: Komisija Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Šubičeva 4, Ljubljana.
Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
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Razpisi
javnih natečajev
Popravka
Ob-265
Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Zaloška cesta 2, objavlja
popravek
javnega razpisa za dobavo opreme za
medicino (Ur. l. RS, št. 6/96)
Zadnji odstavek 12. točke teksta (II. predmet
razpisa in orientacijska vrednost), ki se glasi:
“Ponudba je lahko kompletna ali ločena
za posamezno opremo”
se prenese za 13. točko teksta javnega
razpisa.
Klinični center Ljubljana
Ob-355
V javnem razpisu za izbiro najugodnejšega dobavitelja za nabavo opreme Visoke
upravne šole Univerze v Ljubljani, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 8/96 z dne 12. II.
1996, se roki v 6., 7. in 8. točki spremenijo
tako, da se nadomesti:
– v 6. točki: dne 27. 2. 1996 namesto 14.
2. 1996,
– v 7. točki: dne 28. 2. 1996 namesto 15.
2. 1996,
– v 8. točki: dne 10. 3. 1996 namesto 22.
2. 1996.
Univerza v Ljubljani
Visoka upravna šola
Ob-327
Na podlagi 6. točke 82. člena zakona o
varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 32/93 in 1/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za okolje
in prostor, Uprava Republike Slovenije za
varstvo narave (v nadaljevanju: Uprava)
javni razpis
za sofinanciranje izgradnje objektov in
naprav obveznih lokalnih javnih služb iz
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izgradnje objektov in naprav obveznih javnih služb
z nepovratnimi sredstvi proračuna Republike
Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), na
naslednjih področjih:
1. ravnanje s komunalnimi odpadki – izgradnja in sanacija odlagališč ter sortirnic odpadkov za nadaljnjo predelavo – v okvirni
višini 280 mio SIT,
2. čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – v okvirni višini 160 mio SIT,
3. odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – v okvirni višini 160 mio SIT,
4. oskrba s pitno vodo – zagotavljanje nadomestne oskrbe s pitno vodo zaradi obremenjenosti okolja, ki je posledica starih bremen
– v okvirni višini 70 mio SIT.
Uprava si pridržuje pravico spremembe
navedenih okvirnih zneskov za posamezna
področja.
II. Upravičenci do prijave
Na razpis se lahko prijavijo investitorji –
občine ali izvajalec ustrezne gospodarske jav-
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ne službe kot njen pooblaščeni nosilec investitorskih poslov.
III. Pogoji za sofinanciranje
Uprava bo sofinancirala izbrane investicije
do višine 50% vrednosti izvajalskih pogodb.
Predmet sofinanciranja niso stroški investicije
do pridobitve gradbenega dovoljenja oziroma
odločbe o priglasitvi del, stroški gradbenega
nadzora in stroški najemanja kreditov.
IV. Način sofinanciranja
Uprava bo z izbranim investitorjem (občino ali več občinami v primeru skupnih investicij) sklenila pogodbo o sofinanciranju. Svoje
obveznosti po pogodbi bo poravnala na podlagi zahtevkov občin s priloženimi situacijami
in računi, potrjenimi s strani nadzornega organa in odgovornega zastopnika občine v odobrenem deležu po pogodbeni dinamiki.
Za zavarovanje izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti bo Uprava od investitorja zahtevala predložitev dveh bianco akceptnih nalogov.
Vzorec pogodbe je na razpolago na Upravi.
V. Dokumentacija
Investitor je dolžan predložiti naslednjo
dokumentacijo:
a) v prvi fazi:
– vlogo na izpolnjenem obrazcu Uprave,
ki je priložen razpisu (priloga 1),
– investicijski program, izdelan po minimalni metodologiji za izdelavo investicijskega programa (Ur. l. SRS, št. 9/77),
– lokacijsko dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del,
– odlok lokalne skupnosti o obliki zagotavljanja in načinu opravljanja gospodarske
javne službe;
b) v drugi fazi:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektantskim predračunom,
– vodnogospodarsko soglasje;
c) v tretji fazi:
– gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del,
– terminski in finančni program izvajanja
investicije z dokazili o sredstvih, potrebnih
za zapiranje finančne konstrukcije,
– zapisnik o odpiranju ponudb in sklep o
izbiri najugodnejšega izvajalca na podlagi javnega razpisa, oziroma argumentirano obrazložitev za sklenitev neposredne pogodbe,
– pogodbo z izvajalcem del s ponudbenim predračunom. Pogodba mora vsebovati
ustrezna določila o zavarovanju pogodbenih
obveznosti v skladu s predpisi o javni porabi
ter določilo, da lahko tudi pooblaščeni predstavnik s strani Uprave nadzira kvaliteto, obseg in izvajanje terminskega plana pogodbeno dogovorjenih del.
Uprava si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na stroške prijavitelja naroči revizijo investicijskega programa, tehnično-tehnoloških
rešitev projekta in presojo izvajalske pogodbe,
o čemer bo predhodno obvestila prijavitelja. V
primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal z naročilom revizije oziroma presoje, se bo štelo, da je
odstopil od prijave na javni razpis.
Med vrednotenjem prijav lahko komisija za
izvedbo razpisa od kandidatov zahteva dodatne
informacije, oziroma dokumentacijo – na stroške kandidata. Če kandidat zahtevanih dodatnih
informacij ne dostavi v zahtevanih rokih, se
komisija odloča na osnovi znanih podatkov.
VI. Kriteriji
Uprava bo prednostno obravnavala vse
vloge za sofinanciranje investicije:
– ki izhajajo iz meddržavnih obveznosti,

– ki varujejo okoljsko občutljiva območja
(jezera, morje, kraški svet, vodni viri, narodni parki),
– pri katerih je izkazana finančna udeležba neposrednih uporabnikov.
Na posameznih področjih pa so prednostni kriteriji naslednji:
1. pri ravnanju s komunalnimi odpadki
(izgradnja in sanacija odlagališč):
– ločeno zbiranje in zagotovljenost predelave tako zbranih snovi,
– izkazan vpliv na vir pitne vode,
– življenjska doba naložbe in velikost oskrbovane regije (izgradnja novih mora zajemati tudi sanacijo obstoječih površin);
2. pri čiščenju komunalnih odpadnih voda (komunalne čistilne naprave):
– gospodarnost tehnoloških rešitev,
– doseganje najmanj biološke stopnje čiščenja;
3. pri odvajanju komunalnih odpadnih voda (kanalizacije):
– priključitev širšega območja na obstoječo čistilno napravo z najmanj biološko stopnjo čiščenja,
– ogroženost urbanega območja;
4. pri oskrbi s pitno vodo:
– oporečnost in višja stopnja ogroženosti
obstoječih vodnih virov.
V primerih ko gre za nadaljevanje investicije
za katero so bila v preteklosti že odobrena sredstva proračuna Republike Slovenije, bodo prijave
upoštevane samo v primeru, da so pogodbene
obveznosti iz preteklosti v celoti izpolnjene.
VII. Postopek obravnave vlog
Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana pod točko V/a (prva faza) je potrebno dostaviti v zaprti ovojnici z oznako “Sofinanciranje izgradnje objektov in naprav obveznih lokalnih javnih služb iz proračuna RS
za leto 1996”, z navedbo predmeta iz točke I.,
z imenom in naslovom prijavitelja in pripisom
“Ne odpiraj – javni razpis” na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b. Prijavitelji so
dolžni za vsako investicijo posredovati samostojno vlogo, združena je lahko samo investicija iz točk 2. in 3. Ovojnice smejo imeti pod
navedbo predmeta torej le eno od naslednjih
oznak: 1; 2; 3; 4 ali 2+3. Ovojnica s prijavo
mora tako opremljena prispeti – ne glede na
vrsto prenosa – do 18. 3. 1996 do 12. ure.
O popolnosti vseh prijav za prvo fazo bodo
vsi prijavljeni obveščeni do vključno 4. 4. 1996.
Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje iz
prve faze, bodo hkrati pozvani, da do vključno 19. 4. 1996 dostavijo zahtevano dokumentacijo pod točko V/b za drugo fazo, Uprava pa bo o izidu razpisa obvestila vse prijavitelje do 31. 5. 1996.
Okvirni rok za dostavo dokumentacije iz
točke V/c (tretja faza) je 17. 6. 1996, za podpis pogodbe pa 15. 7. 1996.
VIII. Končne določbe
Upoštevane bodo le pravočasne prijave,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa
in za katere bodo prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotavljali potrebno dokumentacijo na naslov, navedenem v prvem odstavku VII. člena tega razpisa.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti vsak delovni dan med
8. in 10. uro na Upravi RS za varstvo narave,
Ljubljana,Vojkova 1a, pri Tanji Dolenc, dipl.
inž. ali po tel. 061/178-40-00.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
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Št. 15/96
Ob-268
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Osnovna šola
Podgorje pri Slovenj Gradcu objavlja

4. Orientacijska vrednost opreme je
2,200.000 SIT.
5. Merila za izbiro ponudbe so:
– kakovost,
– garancija in kakovsten servis,
– cena,
– dobavni rok.
6. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
15 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure na naslov: Kmetijski
inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 2.
Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala.
7. Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z označbo “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis”.
8. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri v sejni sobi Kmetijskega inštituta Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 2. Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa pisno najkasneje 10 dni po odpiranju ponudb.
Kmetijski inštitut Slovenije

samo tiste ponudbe, ki bodo 30. dan oziroma
prvi naslednji delovni dan od objave do 12.
ure sprejete v tajništvu Oddelka za stavbna
zemljišča, Tomšičeva 6/IV. nad., Ljubljana.
6. Ponudniki predložijo v prijavi:
a) registracijo podjetja ali obrtno dovoljenje,
b) izjavo upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za izvajanje dejavnosti,
c) izjavo, da bo večino pogodbenega naročila opravil ponudnik sam, brez podizvajalca
– za dela, ki jih bodo opravili podizvajalci, pa
bo predhodno dobil soglasje naročnika,
d) reference izvedenih del, ki so predmet razpisa,
e) izjavo o jamstvu za kvaliteto izvajanja del z dokazili kontrole kvalitete in zagotovljenosti geodetske službe,
f) izjavo o jamstvu za spoštovanje dogovorjenih rokov,
g) kadrovsko strukturo zaposlenih v firmi ponudnika,
h) cenik delovne sile, materiala in mehanizacije,
i) opis načinov plačila za svoje storitve,
j) morebitne ugodnosti, ki jih ponudik
nudi naročniku,
k) izjavo, da se ponudnik strinja, da se
mu lahko prizna usposobljenost le za en del
razpisanih del.
7. Kriteriji za priznanje sposobnosti izvajalcu del po tem razpisu so:
a) kompletnost in pravočasnost ponudbe,
b) strokovnost in število stalno zaposlenih
kadrov ponudnika v drugi polovici leta 1995,
c) reference izvedenih del, ki so predmet
tega razpisa,
d) ceniki ponudnika,
e) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Ponudba, ki ne bo prispela pravočasno ali ne bo pravilno opremljena, bo vrnjena ponudniku neodprta.
9. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni pisno, najkasneje 30 dni po oddaji
ponudbe.
Sklad stavbnih zemljišč
mesta Ljubljane

ponovni javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v
Osnovno šolo Podgorje ter podružnični
šoli Razbor in Šmiklavž do konca
šolskega leta 1995/96
Naročnik: Osnovna šola Podgorje, Podgorje 172, Podgorje pri Slovenj Gradcu.
Predmet razpisa:
1. prevozi učencev v Osnovno šolo Podgorje,
2. prevozi učencev v podružnično šolo
Razbor,
3. prevozi učencev v podružnično šolo
Šmiklavž.
Informacije lahko ponudniki dobijo pri
ravnatelju OŠ Podgorje.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference pri izvajanju prevozov,
– cena za kilometer razpisanih prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati elemente v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil.
Rok za oddajo ponudb je 15 dni po objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo biti
poslane v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – šolski prevozi”, na naslov: Osnovna
šola Podgorje, Podgorje 172, Podgorje pri
Slovenj Gradcu.
Javno odpiranje ponudb bo 5. marca
1996 ob 18. uri v avli OŠ Podgorje.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Osnovna šola Podgorje
pri Slovenj Gradcu
Št. 06-18-1/88

Ob-311

Ponovni javni razpis
za zbiranje ponudb za sistem za
laboratorijsko in ultračisto vodo
1. Predmet razpisa je nakup sistema za
laboratorijsko in ultračisto vodo z naslednjo
opremo:
– sistem za pripravo laboratorijske vode
po reverzni ozmozi s kapaciteto 30 l/h,
– sistem za pripravo ultračiste vode
(> 18 MΩ/cm) s kapaciteto 0,5 1/min,
– pripadajoči predfiltri,
– potrošni materijal za enoletno nemoteno delovanje,
– montažo sistema.
2. Vsa pojasnila za izdelavo ponudbe
lahko zainteresirani ponudniki dobijona
Kmetijskem inštitutu Slovenije, Ljubljana,
Hacquetova 2, pri mag. Mojci Resnik, tel.
061/137-53-75 int. 272.
3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazilo
o registraciji,
– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– vzorec pogodbe z roki dobave, ceno in
načinom plačila,
– izjavo o garancijski dobi in pogarancijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni službi.

Št. 466-204/96
Ob-312
Sklad stavbnih zemljišč mesta Ljubljane
objavlja na podlagi zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), pravilnika
o načinu in postopku oddaje graditve objektov
(Ur. l. SRS, št. 27/85) ter odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev del
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč mesta Ljubljane, Tomšičeva 6, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je pridobitev usposobljenih izvajalcev del za realizacijo nalog, ki se financirajo iz sredstev Sklada
stavbnih zemljišč in obsegajo izdelavo tehnične dokumentacije in izvajanje objektov s
področja nizkogradenj in visokogradnenj.
Obseg del:
a) izdelava projektne dokumentacije
(PGD in PZI) za nizkogradnje in visokogradnje,
b) izvajanje inženiring storitev (pridobitev tehnične dokumentacije in predpisanih
upravnih dovoljenj za gradnjo, organizacija
in koordinacija izvajanja posameznih objektov in naprav nizko in visoko gradenj,
nadzor nad gradnjo, pridobitev uporabnega
dovoljenja, prenos zgrajenih objektov in naprav v osnovna sredstva in upravljanje pristojnim organizacijam),
c) izvajanje posameznih objektov s področja nizko in visoko gradenj.
3. Dela po javnem razpisu se bodo pričela izvajati v letu 1996 na območju Mestne
občine Ljubljana.
4. Rok za oddajo ponudb je 30 od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS na naslov:
Sklad stavbnih zemljišč mesta Ljubljane, Tomšičeva 6/IV. nad., Ljubljana. Ponudba mora
biti oddana v zaprti kuverti z oznako “Javni
razpis – predkvalifikacija – ne odpiraj”.
5. Ponudniki se lahko prijavijo za vsa ali
posamezna dela, ki so predmet tega razpisa.
Kot pravočasno oddane se bodo upoštevale

Št. 0044/5-308/4/96
Ob-313
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o proračunu (Ur. l.
RS, št. 26/94) in v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za nabavo opreme za izdelavo
identifikacijskih izkaznic
1. Predmet javnega razpisa je nabava
opreme za računalniško izdelavo identifikacijskih izkaznic, ustrezne naslednjim zahtevam:
– primerno zmogljiv PC, opremljen s
programsko opremo za vzdrževanje baze
(ca. 30.000 zapisov, z 20 polji po 20 znakov
za vnos podatkov in 3 pripadajoča grafična
polja za podpis, sliko,...) in grafični program za izdelavo logotipov,
– za zajemanje slik in drugih grafičnih
polj mora biti več možnosti, npr. kamera,
video kaseta, fotografija, scaner,...
– barvno tiskanje izkaznic standardnih
dimenzij (ISO 7810) in hkrati večvrstno zapisovanje na magnetni trak na hrbtni strani.
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Opcijsko naj ponudba zajema naslednje
možnosti:
– baze podatkov morajo biti prenosljive
v druga okolja,
– možnost prilagoditve tiskalnika kartic
za:
– reliefno zapisovanje,
– zapisovanje barkod,
– omejeno pregrevanje izkaznic (pregretja vgrajenega mikroprocesorja).
2. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 3,500.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Štefanova 2, Ljubljana.
4. Rok dobave: čimprej po podpisu pogodbe.
5. Dodatne informacije za izdelavo ponudbe dobijo ponudniki na MNZ Ljubljana,
Štefanova 2, na tel. 1325-125 (int. 4456),
pri Naglič Francu.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, katere predmet je javni razpis. Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja ponudbe,
– podatke o organizaciji podjetja, številu zaposlenih ter tehnični in tehnološki
opremljenosti,
– BON 1 in 2 ali 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o povprečnem mesečnem stanju na žiro računu za
zadnje tri mesece,
– seznam referenčnih naročnikov.
Cene za ponujeno opremo morajo biti
fiksne, izražene v SIT, fco Štefanova 2, s
posebej prikazanim prometnim davkom. Cene morajo biti oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi računa.
Ponudba naj zajema tudi strokovno pomoč pri vpeljavi sistema in možnost pridobitve bančne garancije za brezhibnost delovanja opreme.
Ponudba mora biti jasna in oblikovana v
skladu z zahtevami razpisa.
7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:
– kvaliteta,
– garancija in vzdrževanje,
– bančna garancija,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, do 26. 2. 1996 do 12. ure.
Ponudbe morajo biti oddane v dveh zaprtih ovojnicah. Na ovojnici z dokumentacijo (registracija, podatki o boniteti) napišite: Ne odpiraj – dokumentacija št. 308/4-96,
na ovojnici s ponudbo pa napišite: Ne odpiraj – ponudba št. 308/4-96.
Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 27. 2. 1996 ob
9. uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
10. Nepravočasno prispelih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 6. točke, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 01/100/96
Ob-316
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Zveza prijateljev mladine Maribor objavlja

Št. 464-06-46
Ob-314
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana, Parmova 33, objavlja na podlagi 38. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95)
in na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov
pravnih storitev v postopkih
denacionalizacije
1. Predmet razpisa je izdelava osnutkov
odločb in sklepov v zvezi z reševanjem pritožb v postopkih denacionalizacije po opravljenem posvetovanju s pooblaščenim delavcem naročnika. Mesečno je treba izdelati najmanj 10 osnutkov odločb oziroma sklepov,
za kar znaša plačilo 180.000 SIT. Ta vrednost se bo za vsak več narejen osnutek odločbe oziroma sklepa sorazmerno povečala.
2. Predvidena vrednost del v letu 1996 je
največ 8,000.000 SIT.
3. Merila za izbiro ponudbe so:
– strokovna usposobljenost,
– dosedanje izkušnje na področju denacionalizacije.
4. Ponudba na razpis mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji oziroma vpisu v
ustrezni imenik,
– fotokopijo diplome pravne fakultete in
spričevala o opravljenem pravosodnem izpitu,
– reference.
Pisne ponudbe z vso potrebno dokumentacijo in oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis – denacionalizacija” je treba oddati v zaprtih kuvertah na naslov Republika
Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33.
Ponudbe morajo na gornji naslov prispeti
do vključno 29. 2. 1996. Ponudbe bo po preteku roka odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb. Nepopolnih in prepozno oddanih vlog oziroma ponudb komisija ne bo
obravnavala in jih bo ponudnikom vrnila.
Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ljubljana, Parmova 33 dne 4. 3. 1996, ob 13.
uri, v sejni sobi v prvem nadstropju, trakt. Pri
odpiranju ponudb so lahko navzoči le ponudniki ali njihovi pooblaščeni predstavniki.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v petnajstih dneh od dneva odpiranja ponudb.
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobite na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana,
Parmova 33, tel. 061/323-643, int. 296.
Ministrstvo za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano

javni razpis
za nakup knjig za knjižne nagrade
namenjene učencem osnovnih šol Mestne
občine Maribor in občin: Ruše, Pesnica,
Fram-Rače, Starše, Duplek, Šentilj in
Kungota
1. Predmet razpisa
Nakup knjig za knjižne nagrade namenjene učencem osnovnih šol občin: Mestne
občine Maribor, Občin Ruše, Pesnica,
Fram-Reče, Starše, Duplek ob zaključku akcije Prežihova bralna značka v šolskem letu
1995/96.
Zbirka ali avtor
in naslov

Jože Snoj:
Pravljica o vodni
kapljici
Daniel Hevier:
Kam gredo
sladoledarji
pozimi
Darko Hederih:
Odraslim vstop
prepovedan
Carroll: Skozi
zrcalo
Tone Pavček:
Besede za
sladkosnede
Zbirka
Okno v svet
Homer-Sovre:
Odiseja
Tagore:
Lačni kamni
France Prešeren:
Uvod
h Krstu pri Savici
H. C. Andersen:
Svinjski pastir
Astrid Lindgren:
Pika Nogavička
Miroslav Slana:
Baubauci

Založba

Število
izvodov
knjige

DOMUS

1987

MK

1987

ROTIS

2036

MIHELAČ

2036

MIHELAČ

1416

DOMUS

1416

MK

1101

MK

1101

MK

807

MK

10

ROTIS

24

MK

25

Knjige posameznih naslovov ene zbirke
naj bodo po možnosti količinsko enakomerno zastopane.
Knjige morajo biti dostavljene na sedež
Zveze prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, Maribor, najkasneje do 29. marca 1996.
Zaradi možnosti manjšega odklona končnih potreb od razpisanih količin (do 20%) si
naročnik pridržuje pravico ustreznih sprememb pri naročilu, prav tako odpovedi enega naslova ali zbirke v celoti, kolikor bi
vrednosti najugodnejših ponudb bistveno
presegale vrednost planiranih sredstev.
2. Vsebina ponudb
Ponudbe morajo vsebovati naslednje elemente:
– ceno za posamezno knjigo (zbirka: specifikacija po posameznih naslovih) vključno s prometnim davkom, stroški distribucije
franco Zveza prijateljev mladine Maribor
ter popusti,
– predračunsko vrednost celotne ponudbe z obračunanim prometnim davkom,
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– količino posameznih knjig,
– plačilne pogoje,
– rok izdobave,
– zagotovitev dostave (na sedež Zveze
prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16),
– opcijo ponudbe,
– splošne podatke o ponudniku za dokazilom o registraciji in navedbo referenc,
– zavarovanje resnosti ponudbe – akceptni nalog v višini 5% od vrednosti ponudbe,
– podatke o pooblaščeni osebi ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s ponudbo,
– dodatne ugodnosti, ki jih lahko nudite.
3. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila pristojna komisija ob upoštevanju
ponudbene cene, dobavanih rokov, plačilnih pogojev in morebitnih drugih ugodnosti, ki jih bo ponudil posamezni ponudnik.
4. Oddaja in odpiranje ponudb
Ponudba mora prispeti na naslov Zveze
prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16,
Maribor, najkasneje do 8. 3. 1996 do 12.
ure v zapečateni ovojnici z napisom: “Ne
odpiraj – ponudba – Prežihova bralna značka”.
Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996
ob 14. uri na sedežu Zveze prijateljev mladine Maribor.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki obveščeni v roku 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Zveza prijateljev mladine Maribor

– računalnik s tiskalnikom in računalniški software za neodvisno vodenje enega,
dveh ali več bioreaktorjev.
Obvezne sestavine ponudbe:
1. naziv firme ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. natančne tehnične specifikacije opreme,
4. končna cena po točkah 1., 2. in 3. ter
končna cena celotne opreme,
5. garancijski pogoji,
6. servisiranje opreme,
7. dobavni rok s predvidenim 0,5% znižanjem cene za vsak prekoračen dan dobavnega roka,
8. način plačila,
9. datum do katerega velja ponudba,
10. reference,
11. posebne ugodnosti ponudnika,
12. vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
13. navedbo pooblaščene osebe ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo,
14. eventualne priloge.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: kvaliteta opreme v razmerju s ceno,
ustreznost tehničnih karakteristik, kompletnost ponudbe, plačilni, dobavni, garancijski, servisni in ostali relevantni pogoji ponudbe.
Vse potrebne informacije so na zahtevo
ponudnika na voljo pri dr. Marinu Beroviču, tel. 061/17-60-200, faks 061/12-59-244.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – Laboratorijski bioreaktor 5 l”
in oziroma “Ne odpiraj – prijava na javni
razpis – Laboratorijski bioreaktor 10 l”.
Na ovojnici mora biti naveden popoln
naslov ponudnika.
Rok za oddajo ponudb: 20 dni od dneva
javne objave na naslov naročnika: Kemijski
inštitut Ljubljana, Ljubljana, Hajdrihova 19,
p.p. 30.
Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob 10.
uri, v sejni sobi naročnika. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pooblastila za zastopanje.
Kemijski inštitut Ljubljana

5. Predvidena vrednost razpisanih del:
350.000 DEM.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v društveni pisarni v Mojstrani, na Savski cesti 1, vsak delovnik od 7. do
9. ure dopoldne, in sicer od dneva objave
razpisa do 1. 3. 1996. Dodatne informacije
interesenti lahko dobijo po tel. 064/891-186.
Ob dvigu razpisne dokumentacije so interesenti dolžni plačati 20.000 SIT za prevzeto
dokumentacijo in manipulativne stroške.
B) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
7. Cena in plačilni pogoji, višina in pogoji kreditiranja, financiranja ali sovlaganja, višina avansa za fiksnost cen, reference, dolžina garancijskih rokov, garancije za
izpolnitev rokov izvedbe del.
Najcenejša ponudba ni obvezno najugodnejša!
8. Ponudniki morajo dostaviti ali poslati
priporočeno s povratnico pisno ponudbo z
vso zahtevano dokumentacijo ter z oznako
“Ne odpiraj – javni razpis za nadomestno
gradnjo Planinski učno-vzgojni center” v
zapečatenem ovoju na naslov: Planinsko
društvo Dovje–Mojstrana, Savska cesta 1,
Mojstrana, najkasneje do 14. 3. 1996 do 15.
ure. Ponudbe prispele po tej uri in datumu
se ne bodo upoštevale.
9. Na javnem razpisu bodo upoštevane
le pravočasno prispele ponudbe z vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.
10. Odpiranje ponudb bo 15. 3. 1996 s
pričetkom ob 10. uri v prostorih društva v
Mojstrani, Savska cesta 1. Pri odpiranju lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov z ustreznimi pisnimi pooblastili.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni pisno, najkasneje v roku 30 dni.
Planinsko društvo
Dovje–Mojstrana

Ob-317
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova 19
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nabavo raziskovalne opreme
Laboratorijska bioreaktorja 5 in 10
litrov, za študij biotehnoloških
parametrov fermentacijskih procesov
1. Osnovna oprema:
– podnožje bioreaktorja s pogonom mešala in termoregulacijo,
– bioreaktor (DIN 1.4435) z delovnim
volumnom fermentacijskega substrata,
– 5 l oziroma 10 l,
– mešalo s tremi diskastimi turbinami,
– pregrade in razpršilec zraka,
– merilec pretoka zraka,
– povratni hladilnik,
– filtra za vstopni in izstopni zrak.
10 l biorektor je sterilibilen in-situ.
5 l bioreaktor je sterilibilen v avtoklavu
ali in-situ.
2. Merilni in regulacijski instrumenti:
– merilnik in kontrola pH s sterilibilno
elektrodo in peristaltičnima črpalkama za
doziranje kisline in baze,
– merilnik in kontrola pO2 z regulacijo
mešanja, prezračevanja in njuno kombinacijo, ter sterilibilno pO2 elektrodo,
– merilnik edoks potencijala z možnostjo
regulacije in kalibracije s sterilibilno elektrodo,
– detekcija in kontrola pene s senzorjem
pene in peristaltično črpalko.
3. Računalniška kontrola:
– vmesnik za zbiranje in kontrolo procesnih parametrov,

Ob-322
Planinsko društvo Dovje–Mojstrana,
Savska cesta 1, Mojstrana, objavlja na podlagi 53. člena zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in pravilnika
o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del pri
nadomestni gradnji – Planinski
učno-vzgojni center “Šlajmarjev dom” v
Vratih
A) Splošni pogoji razpisa
1. Investitor: Planinsko društvo Dovje–
Mojstrana, Savska cesta 1, Mojstrana.
2. Predmet razpisa: rušenje obstoječega
objekta ter gradbena, obrtniška in instalacijska dela po PGD – PZI št. 209/95. Objekt
bo zgrajen na mestu obstoječega Šlajmarjevega doma v Vratih.
3. Predvideni rok pričetka del: 1. 5. 1996.
4. Predvideni rok zaključka III. faze: 3
mesece po pričetku del.

Ob-304
Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinih javnega razpisa za oddajo določenih del, ki se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 24/92) razpisovalec Občina Tržič objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za oskrbo širšega
območja mesta Tržič z zemeljskim
plinom
1. Razpisovalec: Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič.
2. Predmet razpisa:
– koncesija za oskrbo širšega območja
mesta Tržič z naselji Bistrica, Ročevnica,
Loka in zmožnostjo nadaljevanja na Kovor,
Zvirče, Pristavo, Križe, Sebenje in Žiganjo
vas z zemeljskim plinom.
3. Obseg in vsebina koncesije
Koncesija se daje za dobo največ 29 let.
Doba trajanja koncesije se šteje od 1. januarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem
se je distribucijska mreža pričela graditi.
Obveznosti koncesionarja:
– 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
mreže za distribucijo plina,
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– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina,
– da poravna stroške razpisa v višini
2,000.000 SIT.
4. Orientacijska vrednost del
Orientacijska vrednost del, ki jih mora
opraviti koncesionar na podlagi pridobljene
koncesije znaša 1,800.000 ECU.
5. Plačilo
Vsi stroški priprave, izgradnje in obratovanja distribucijskega plinovodnega omrežja ter ostalega infrastrukturnega omrežja, se
bodo plačevali s prodajo plina uporabnikom
in bodo vračunani v prodajni ceni plina, ki
ne sme presegati tržne cene kurilnega olja
preračunano na kurilno vrednost.
6. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del
Izbrani ponudnik bo lahko pričel z deli
takoj po podpisu koncesijske pogodbe, dokončati pa jih mora v roku 36 mesecev od
pridobitve vseh potrebnih upravnih dovoljenj za izvedbo razpisnih del.
7. Sodelovanje na razpisu
Za pridobitev koncesije lahko konkurirajo pravne osebe, registrirane v Republiki
Sloveniji. V slučaju, da se na razpis prijavlja konzorcij več pravnih oseb, mora biti v
Republiki Sloveniji registriran vsaj nosilec
pogodbenih obveznosti.
8. Razpisna dokumentacija
Ponudbo je potrebno sestaviti v skladu z
določili:
– tega javnega razpisa,
– odredbe o načinih javnega razpisa
za oddajo določenih del (Ur. l. RS, št.
24/92),
– dopolnilne dokumentacije k javnemu
razpisu,
– projektne naloge s prilogami.
Noben ponudnik ne more sodelovati v
ponudbi drugega za isto pogodbo v kateremkoli svojstvu.
9. Dvig razpisne dokumentacije in informacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (dopolnilno dokumentacijo k
javnemu razpisu, projektno nalogo s prilogami) na Občini Tržič – Urad za urejanje
prostora, Trg svobode 18, od 7. do 15. ure,
tel. 50-072 ali 50-195 po plačani kotizaciji
v vrednosti 85.000 SIT na žiro račun Občine
Tržič: 51520-630-50134.
10. Vsebina ponudbe
Ponudba mora imeti naslednje sestavine
kot jih določa 12. člen odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
Poleg teh pa še naslednje sestavne dele:
– overjene podatke o registraciji za razpisano dejavnost,
– referenčno listo o že zgrajenih plinskih omrežjih,
– spisek glavnih kooperantov,
– finančni plan celotne investicije z garancijami, ki bodo dokazovale sposobnost
ponudnika za realizacijo ponudbe,
– idejno rešitev izgradnje plinskega
omrežja z oceno vrednosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik razpisovalcu,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
razpisovalca v zvezi s ponudbo.

V ponudbi morajo biti vse cene in garancije izražene v ECU.
11. Veljavnost ponudbe
Veljavnost ponudbe mora biti minimalno še 90 dni od dneva javnega odpiranja
ponudb.
Ponudnika veže njegova ponudba še 45
dni po prejemu pisnega obvestila razpisovalca, da je izbral najugodnejšega ponudnika.
Razpisovalec bo obvestil ponudnika o
izboru najkasneje v 45 dneh po opravljenem javnem odpiranju.
12. Merila za izbor najugodnejše ponudbe
Osnovna merila za izbor najugodnejše
ponudbe so:
– izkušnje in usposobljenost ponudnika
za prevzem koncesije in ponujenih del,
– reference ponudnika in njegovih kooperantov za upravljanje z omrežjem ter za
izgradnjo,
– garancije z dokazili o finančni sposobnosti ponudnika za realizacijo ponudbe,
– krajši rok pričetka in dokončanja izgradnje plinskega omrežja,
– nižja cena plina za odjemalce,
– doba trajanja koncesije,
– nižji stroški individualnih odjemalcev
za priključitev na plinsko omrežje in oblike
strokovne in finančne pomoči za izgradnjo
priključkov na plinovodno omrežje,
– tehnološke in tehnične rešitve ter njihova usklajenost s projektno nalogo,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik uporabniku,
– kompletnost ponudbe.
Celotna ponudba mora biti povsem čitljiva, da bi izključila kakršenkoli dvom v
zvezi z besedami ali številkami, ter mora
biti brez popravkov, medvrstičnega teksta
in brisanja.
13. Rok za oddajo ponudbe
Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS.
14. Naslov za dostavo ponudbe
Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov:
Občina Tržič, Trg svobode 18.
15. Način dostave ponudbe:
Pisno ponudbo je potrebno dostaviti v
dveh izvodih v zaprtih in zapečatenih ovojnicah, na katerih naj bo napisano:
– ime in naslov določen za predložitev
ponudbe,
– ime projekta,
– naslov ponudnika,
– napis: “Ne odpirajte pred sejo za odpiranje ponudb.”
16. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 31. dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Pravočasno prispele in pravilno opremljene ponudbe bo odpirala komisija, ki jo bo
imenoval razpisovalec, ne glede na to ali
bodo pooblaščeni predstavniki ponudnikov
prisotni ali ne.
Nepravilno opremljene ponudbe zavrne
komisija v postopku odpiranja ponudb.
17. Obveščanje ponudnikov o rezultatu
razpisa
Ponudniki bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.
Občina Tržič

Št. 30-07/96
Ob-342
Na podlagi 9. in 10. člena zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
48/90 in 12/92 - v nadaljnjem besedilu: zakon) objavlja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
natečaj
za dodelitev sredstev za spodbujanje
razvoja demografsko ogroženih območij
v Republiki Sloveniji za leto 1996
I.
1. Sredstva za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki
Sloveniji, v višini 1,126.960 SIT, se bodo
dodeljevala namenom:
1. sofinanciranja gradnje objektov in
naprav lokalne gospodarske infrastrukture
(10. člen zakona);
2. sofinanciranja izdelave inicialnih
razvojnih načrtov in povračila dela stroškov
izdelave projektne dokumentacije (prvi odstavek 9. člena zakona).
2. Pravico kandidiranja za sredstva iz tega natečaja imajo fizične in pravne osebe za
naložbe na območjih, določenih z uredbo o
območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v obdobju 1994 - 1996 (Ur. l.
RS, št. 13/94).
3. Investitorji, ki so jim bila sredstva za
spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij v letih 1991, 1992, 1993, 1994
in 1996 že odobrena, ne morejo sodelovati
na natečaju z istimi projekti.
4. Rok za vložitev prijav je en mesec od
objave v Uradnem listu RS.
5. Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali.
II.
1. Za vlaganje in odobravanje zahtevkov
ter koriščenje sredstev iz prejšnje točke veljajo naslednji splošni pogoji:
– interesenti vlagajo zahtevke za namene 1. in 2., prvega odstavka točke I. pri
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj,
Kotnikova 5, Ljubljana,
– za zahtevke za namen 1., prvega odstavka točke I. določi občinski svet s sklepom njihovo prioriteto z utemeljitvijo glede na ustrezni razvojni program ali projekt,
– zahtevkom, ki se nanašajo na poseg v
prostor, za katerega je potrebno po zakonu
pridobiti lokacijsko dovoljenje ali odločbo
o priglasitvi nameravanih del, je potrebno
priložiti ustrezni navedeni dokument. V teh
primerih lahko investitorji pričnejo koristiti sredstva le ob predložitvi gradbenega
dovoljenja oziroma morajo gradnjo predhodno priglasiti v skladu z zakonom o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86),
– vrednost naložbe se izračuna po cenah, ki so veljale do dneva razpisa natečaja,
– podatke, ki se nanašajo na zahtevek, je
potrebno vpisati na obrazec, ki je sestavni
del tega natečaja,
– Zahtevke bo v skladu z zakonom
obravnavalo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj v sodelovanju z drugimi vladnimi resorji. Na tej podlagi in ob upoštevanju razvojnih prioritet Republike Slovenije
ter občinskih prioritet, bo ministrstvo izdalo
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sklepe o izbranih zahtevkih, ki so upravičeni do sredstev iz proračuna Republike Slovenije za leto 1996.
III.
Sofinanciranje gradnje objektov in naprav lokalne gospodarske infrastrukture (ad
I. - 1/1)
1. Zahtevek vloži občina pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova
5, Ljubljana.
2. Investitor lahko pridobi nepovratna sredstva na podlagi tega natečaja v višini do 30%
predračunske vrednosti naložbe oziroma do
50%, če je lokacija naložbe v desetkilometrskem pasu ob mejah Republike Slovenije.
3. Zahtevek mora vsebovati:
– ime in naslov investitorja;
– lokacijo naložbe z navedbo šifre in
imena občine ter naselja, z navedbo poteka
infrastrukturnega objekta, če gre za linijski
objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta,
ki je predmet zahtevka);
– investicijski program z opredeljenim
obsegom del v letu 1996 in natančno opredeljenimi sestavinami, ki tvorijo predračunsko vrednost;
– poročilo o že izvršenih delih naložbe,
če gre za fazno gradnjo;
– finančno konstrukcijo z navedbo virov
financiranja in s časovno dinamiko koriščenja sredstev;
– lokacijsko dovoljenje oziroma odločbo o priglasitvi, če gre za naložbo, za katero
je po zakonu potrebno pridobiti enega navedenih dokumentov;
– sklep občinskega sveta o prioriteti zahtevka in njegovo utemeljitev glede na ustrezni razvojni program ali projekt.
4. Upoštevani bodo zahtevki na področju lokalne vodooskrbe, lokalnega cestnega
omrežja, lokalnega energetskega omrežja ter
lokalnega javnega omrežja zvez, in sicer:
na področju lokalne vodooskrbe:
– vodovodni sistem za eno ali več naselij ali skupin posameznih porabnikov (vključuje zajetje, cevovod, sekundarno razvodno
omrežje do hišnega priključka in potrebno
čiščenje);
– individualna oskrba posameznega porabnika z vodo iz lastnega vodnega vira
(vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje);
– kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to
potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev.
na področju lokalnega cestnega omrežja:
– novogradnja ali rekonstrukcija lokalnih cest in rekonstrukcija tistih krajevnih
prometnic, ki jih je po rekonstrukciji možno
uvrstiti med lokalne ceste na podlagi osnov
in meril za razvrstitev cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste (Ur. l.
SRS, št. 22/83 in 32/88);
na področju lokalne elektrodistribucijske mreže:
– transformatorske postaje, potrebne za
transformacijo srednje napetosti na nizko
napetost;

– nizko napetostno omrežje do hišnih
priključkov.
na področju lokalne telefonije:
– krajevno telefonsko omrežje od vozliščnih oziroma končnih telefonskih central
do hišnih priključkov;
5. Zahtevek za pridobitev sredstev naj se
nanaša le na tisti obseg investicije, ki je
predviden za leto 1996. Zahtevki, pri katerih bodo v predračunski vrednosti zajeta pretekla ali predvidena prihodnja vlaganja, ne
bodo upoštevani.
6. Pred sklenitvijo pogodbe o dodelitvi
nepovratnih sredstev občinam za izgradnjo
objektov lokalne komunalne infrastrukture
iz sredstev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij za leto 1996, mora občina za vsak odobren zahtevek predložiti Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj:
– gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi gradbenih del, če gre za naložbo, za
katero je po zakonu treba pridobiti enega
navedenih dokumentov;
– dva bianco akceptna naloga kot garancijo za namensko porabo in dokončanje naložbe ter dokumentirano izjavo investitorja,
da so ostali viri sredstev zagotovljeni;
– poročilo oziroma zapisnik o izvedbi
javnega razpisa za izvajanje del in/ali nabavo opreme ter o izboru izvajalcev;
– predpogodbo oziroma izvajalsko pogodbo s predračunom.
Pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev občinam za izgradnjo objektov lokalne
komunalne infrastrukture mora biti podpisana v roku dveh mesecev od datuma izdaje
sklepa o odobritvi nepovratnih sredstev.
IV.
Sofinanciranje izdelave inicialnih razvojnih načrtov in povračilo dela stroškov izdelave projektne dokumentacije (ad I. - 1/2)
1. Zahtevek vloži pravna ali fizična oseba pri Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Vlagatelj zahtevka lahko pridobi na
podlagi tega natečaja nepovratna sredstva v
višini največ do 50% stroškov izdelave inicialnega razvojnega načrta oziroma projektne dokumentacije.
a)
3. Zahtevek za sofinanciranje izdelave
inicialnega razvojnega načrta mora vsebovati:
– firmo in njen sedež oziroma ime in
naslov investitorja z enotno matično številko ter številko žiro računa;
– dispozicijo za izdelavo inicialnega razvojnega načrta z obrazložitvijo;
– čas dokončanja načrta;
– stroške izdelave načrta;
– dokazilo o zagotovljenih ostalih sredstvih (pogodba ali sklep o odobritvi takih
sredstev);
– sklenjeno pogodbo z izdelovalcem načrta, razen, če je udeleženec natečaja registriran za pripravo takih načrtov (tedaj priloži dokazilo o registraciji svoje firme);
– strokovne reference izdelovalca načrta;

– navedbo širšega razvojnega programa
oziroma projekta, če je načrt vključen vanj.
4. Prednost bodo imeli zahtevki, ki so
vključeni v širši razvojni program ali projekt in imajo multiplikativne učinke za razvoj območja ali dejavnosti ter obravnavajo:
– operativno izvedbo projekta;
– aktiviranje lastnih surovinskih, reprodukcijskih ter drugih osnov in prednosti;
– ekološke vidike;
b)
5. Zahtevek za delno povračilo stroškov
izdelave projektne dokumentacije (tehnične
dokumentacije po zakonu o graditvi objektov) mora vsebovati:
– firmo in njen sedež oziroma ime in
naslov investitorja z enotno matično številko ter številko žiro računa oziroma hranilne
knjižice;
– dokazilo o začetku gradbenih del, ki
ga izda pristojni občinski upravni organ;
– pogodbo z izdelovalcem projektne dokumentacije;
– dokazilo o celotnem plačilu projektne
dokumentacije.
6. Upoštevani bodo zahtevki, ki se nanašajo na dokumentacijo za širitev ali modernizacijo objektov, pod pogojem, da naložba
ni oziroma ni bila financirana iz sredstev za
spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij ali drugih virov republiškega
proračuna.
V.
1. Odobrena sredstva bo lahko investitor
črpal le na podlagi ustrezne dokumentacije
v skladu z zakonom o financiranju javne
porabe (Ur. l. SRS, št. 48/90 in Ur. l. RS, št.
34/91, 30/92 in 7/93). Pri dinamiki koriščenja odobrenih sredstev za namene iz III.
točke bo upoštevana specifičnost naložbe,
dinamika realizacije naložbe in dinamika
koriščenja sredstev iz drugih virov, in sicer
v obsegu, ki ga bo dovoljeval priliv sredstev
v proračun Republike Slovenije.
VI.
1. Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj bo spremljalo porabo dodeljenih
sredstev iz natečaja. Investitorji so dolžni
ministrstvu omogočiti nadzor nad porabo
sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije investicije ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na
porabo dodeljenih sredstev.
VII.
1. Če sredstva niso bila porabljena za
namen, za katerega so bila dodeljena, ali se
je sredstva kakorkoli odtujilo, ima Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pravico takoj zahtevati od investitorja, da vsa
nenamensko porabljena ali odtujena sredstva vrne v enkratnem znesku. Investitor
vrne sredstva v realni višini (preračunana
v takratni tečaj DEM) s pripadajočimi zamudnimi obrestmi po zakonu o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št.
45/95).
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
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Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE
ODNOSE IN RAZVOJ
Kotnikova 5, Ljubljana

PRIJAVA PROJEKTA ZA NATEÈAJ - DOO 1996
tevilka prijave

Datum
prijave

Prioriteta obèine

Potrdilo o dokonèanju
investicij iz nateèaja za
leto 1995
DA
NE

Razvojni projekt
DA

NE

INVESTITOR
iro raèun:
Matièna tevilka:

SEDE
INVESTITORJA

Ulica:
Naselje:
Obèina:
Pota:

ifra:
ifra:

Potna t.:

NAZIV
INVESTICIJE

LOKACIJA
INVESTICIJE

OSNOVNI
PODATKI O
INVESTICIJI

Ulica:
Naselje:
Obèina:
Pota:
cesta:dolina
vodovod:dolina
kanalizacija:dolina
elektr.omreje: dolina
TP:moè
napetost
telefon: tev.prikljuèkov

ifra:
ifra:

Potna t.:

Φ

Φ

irina
vodohram:
ÈN

PREDRAÈUNSKA VREDNOST INVESTICIJE ZA LETO 1996: ________________________SIT
DEM

FINANÈNA KONSTRUKCIJA ZA LETO 1996
Lastna sredstva investitorja
Krediti domaèih finanènih organizacij
Sredstva samoprispevka
Tuji krediti
Sredstva Proraèuna Republike Slovenije za leto 1996
- sredstva za demografsko ogroena obmoèja
- sredstva za varstvo okolja
- sredstva za energetiko

SIT

Viri v

%

v
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Št. 03-006-2/96
Ob-320
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS. št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Vitanje

urejanju prostora in drugih posegov v
prostor.
4. Naloge se bodo opravljale za:
a) proračunsko leto 1996 in dalje,
b) od izbire izvajalcev dalje,
c) po projektih.
5. Naloge se bodo opravljale za področje
Občine Vitanje.
6. Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev so:
– kompletnost ponudbe,
– reference s področja urejanja prostora,
– reference stalno zaposlenih strokovnjakov ponudnika.
Če vključujete v ponudbo posamezne
strokovnjake, ki niso stalno zaposleni pri
ponudniku, potem njihovim referencam priložite izjavo, da soglašajo z udeležbo v projektni skupini.
7. Pisne ponudbe pošljite na naslov Občina Vitanje, Vitanje 67, v zaprti kuverti s
pripisom: Izvajalci prostorsko izvedbenih
aktov - Ne odpiraj! Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 13.
marca 1996 do 12. ure. Javno odpiranje
ponudb bo takoj po roku za dostavo ponudb.
8. Občina Vitanje bo obvestila ponudnike najkasneje 20 dni po odpiranju ponudb.
Občina Vitanje

max. resolucija 1280x1024, 0,26mm dot
pitch. Tipkovnica: Cherry G83 (slov. nabor
znakov). Miška: Genius - HiMouse.
1.3 6 komadov osebnih računalnikov
486 DX4-100 PCI COLOR: Osnovna plošča: 486 PCI, 256KB CACHE. Kontroler:
E-IDE + I/O, PCI. Procesor: AMD 486DX4
- 100MHz. Spomin: 8 MB, 72 pin. Trdi
disk: 850MB. Disketnik: 3,5”. Mrežna kartica: 3COM ETHERLINK III COMBO 16
bit. Grafična SVGA kartica: DRAM 1MB,
PCI, 1280x1024. Monitor: SVGA barvni
15”, nizko sevanje: TCO 92, non interlace,
priporočljiva resolucija 1024x768, max. resolucija 1280x1024, 0,26mm dot pitch. Tipkovnica: Cherry G83 (slov. nabor znakov).
Miška: Genius - HiMouse.
1.4 1 komad programske opreme z licenco za 8 uporabnikov: Windows 95
SLO. Office standard SLO za Windows 95
SLO.
1.5 1 komad tiskalnik: HP LaserJet 5.
2. Vsa oprema mora biti združljiva z
obstoječo strojno in programsko opremo
ter omrežjem Novell. Vseh osem računalnikov mora ponudnik opreme povezati v
Windows 95 omrežje in obstoječe omrežje
Novell po obstoječi oziroma novi napeljavi.
Zaželjeno je, da ponudniki v račun vzamejo obstoječe računalnike.
3. Oprema mora imeti garancijo vsaj eno
leto in zagotovljeno vzdrževanje v času garancije in po njej.
4. Lokacija dostave in namestitve opreme: Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana.
5. Ponudbe morajo biti urejene v skladu
z javnim razpisom in vsebovati postavke,
kot so navedene v razpisu. Za ponudbe, ki
ne bodo urejene kot je zahtevano, si naročnik pridržuje pravico, da jih komisija ne bo
obravnavala.
6. Ponudbi mora ponudnik priložiti tudi
spisek referenc.
7. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika: izpolnjevanje pogojev, navedenih
v javnem razpisu; status ponudnika, kadrovske zmogljivosti in poslovne povezave s področja ponudbe; kvaliteta in zanesljivost ter
ostale tehnične lastnosti ponujene opreme;
način, odzivni čas, kraj vzdrževanja opreme
v garancijskem roku in po njem; komercialni pogoji (garancijski pogoji, dobavni roki,
roki namestitve opreme, razmerje: cena/kvaliteta, popusti, obročna odplačila); način zavarovanja izpolnitve ponudnikovih obveznosti oziroma jamstvo; ostale ugodnosti, ki
jih nudi ponudnik pri opremi.
8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi tega razpisa. Ponudbe je potrebno
poslati priporočeno po pošti na naslov:
CMSR, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana. Ponudbe, ki bodo prispele po navedenem roku
komisija ne bo obravnavala in jih bo nepregledane vrnila.
9. Vse ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj –
ponudba na javni razpis”.
10. Naročnik si pridržuje pravico, da
z nobenim od ponudnikov ne sklene
pogodbe o nakupu razpisane opreme
oziroma sklene pogodbo samo za nekatere
postavke opreme, določene v javnem razpisu.

javni razpis
za ekspropriacijo lokalne ceste L 7167
(Spodnji Zazijal - Bukova gora)
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Predmet razpisa: ekspropriacija LC
Spodnji Zazijal - Bukova gora.
3. Orientacijska vrednost: 2,500.000 SIT.
4. Lokacija: Ljubnica - Bukova gora Skomarje.
5. Razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki na Občini Vitanje, Vitanje 67 ob
delavnikih od 7. do 9. ure.
6. Rok za pričetek del 1. 4. 1996 oziroma takoj, ko bodo vremenske razmere dopuščale.
7. Rok za dokončanje del je 90 dni.
B) Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
1. Ponudbena cena.
2. Potrdilo Republiške geodetske uprave
o usposobljenosti izvajalca za izvedbo nalog v zvezi z geodetskimi deli.
3. Plačilni pogoji.
4. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
5. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. točke člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
C) Ostali pogoji
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
najkasneje do 10. ure v četrtek 22. 2. 1996
na naslov: Občina Vitanje, Vitanje 67, kjer
bo ob 12. uri v sejni sobi odpiranje ponudb.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako: “Ne odpiraj - ponudba ekspropriacija ceste!”
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po odpiranju.
Št. 03-006-1/96
Ob-321
Na podlagi 33. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Vitanje
javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem primernosti
1. Naročnik: Občina Vitanje, Vitanje 67.
2. Vrsta nalog:
a) izdelava prostorskih sestavin za spremembe in dopolnitve dolgoročnih in srednjeročnih planskih aktov za območje Občine Vitanje,
b) izdelava prostorskih izvedbenih aktov
za območje Občine Vitanje,
c) svetovanje in tehnično strokovne naloge s področja urejanja prostora in drugih
posegov v prostor.
3. Ponudniki so lahko podjetja, zavodi,
druge organizacije in projektne skupine, katerih nosilci so registrirani za opravljanje
tehnično strokovnih nalog ter tako izpolnjujejo splošne pogoje po 69. členu zakona o

Št. 6/96
Ob-323
CMSR, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izbiro ponudnika za dobavo in
montažo strojne in programske opreme
1. Predmet javnega razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo in namestitev programske in strojne opreme z garancijskim vzdrževanjem in vzdrževanjem
po garanciji.
1.1 1 komad osebni računalnik Pentium 120 PCI COLOR: Osnovna plošča: Intel Pentium PCI, 256KB CACHE. Kontroler: PCI, E-IDE + hitri I/O. Procesor: Intel
Pentium 120MHz. Spomin: 16MB, 72 pin.
Trdi disk: 1,2 GB. Disketnik: 3,5”. CD ROM
4x hitrosti. Mrežna kartica: 3COM ETHERLINK III COMBO 16 bit. Grafična SVGA
kartica: DRAM 2MB, PCI, 1280x1024. Monitor: SVGA barvni 15”, nizko sevanje:
TCO 92, non interlace, priporočljiva resolucija 1024x768, max. resolucija 1280x1024,
0,26mm dot pitch. Tipkovnica: Cherry G83
(slov. nabor znakov). Miška: Genius - HiMouse.
1.2 1 komad osebni računalnik 486
DX4-120 PCI COLOR: Osnovna plošča:
486 PCI, 256KB CACHE. Kontroler: E-IDE
+ hitri I/O, PCI. Procesor: AMD 486DX4 120 MHz. Spomin: 16MB, 72 pin. Trdi disk:
1,2 GB. Disketnik: 3,5” in 5,25”. Mrežna
kartica: 3COM ETHERLINK III COMBO
16 bit. Grafična SVGA kartica: DRAM
2MB, PCI, 1280x1024. Monitor: SVGA
barvni 15”, nizko sevanje: TCO 92, non
interlace, priporočljiva resolucija 1024x768,
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11. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
CMSR, ob 12. uri tretji delovni dan po zaključku roka za oddajo ponudb.
12. Dodatne informacije lahko dobite pri
Vesni Skerbinek, CMSR, tel. 16 83 597,
faks: 16 81 585.
13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
CMSR, Ljubljana

nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 7.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
pripravo prostorskih sestavin planskih aktov” je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku 15 dni od objave tega razpisa na
naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.
9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po končanem roku za oddajo ponudb v sejni
sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, ob 9. uri.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Klinc Miranu, tel. 062/701-041.
12. Naročnik si pridržuje pravico, do ne
sklenitve pogodbe po tem natečaju.

dovod Tomaž–Rakovci” dostavite v zapečateni kuverti v roku 10 dni od objave tega
razpisa na naslov: Občina Ormož, Ptujska
cesta 6, Ormož.
10. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po končanem razpisu v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, ob 9. uri.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.
12. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško Kukovec, tel. 062/701-041.
13. Naročnik si pridržuje pravico do ne
sklenitve pogodbe po tem natečaju.
Občina Ormož

Ob-324
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6
javni razpis
za pripravo dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Ormož
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6.
2. Predmet razpisa: izdelava strokovnih
podlag za pripravo predloga dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ormož v zvezi z namakanjem kmetijskih zemljišč:
a) študija celovite presoje vplivov na
okolje v zvezi z namakanjem kmetijskih
zemljišč in priprava planskih dokumentov,
b) vodnogospodarska dokumentacija za
namakalne sisteme.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 2,5 mio. SIT,
b) 1,5 mio. SIT.
4. Rok za izvedbo del: 3 mesece od podpisa pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference in kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– način zavarovanja obveznosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– kadrovsko sestavo,
– navedbo podizvajalcev, njihove reference in delež v poslu,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti akceptni nalog, ki glasi
na 10% ponudbene cene in ga naročnik lahko vnovči, kolikor ponudnik v opcijskem
roku odstopi od ponudbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
7. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-

Ob-325
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6
javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za
vodovod Tomaž–Savci in vodovod
Tomaž–Rakovci
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska cesta 6.
2. Predmet razpisa:
a) izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZI za vodovod Tomaž–Savci,
b) izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZI za vodovod Tomaž–Rakovci.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 400.000 SIT,
b) 800.000 SIT.
4. Rok izvedbe del 30 dni od podpisa
pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku.
7. Ponudniki lahko oddajo ponudbe za
izdelavo obeh projektnih dokumentacij ali
za vsako posebej.
8. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki ponudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska cesta 6, v sobi št. 6.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
PGD, PZI za vodovod Tomaž–Savci in vo-

Št. 22/96
Ob-326
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Občina Izola objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
na objektu palače Besenghi v Izoli
1. Investitor: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, postopek od izbire izvajalca, sklenitve pogodbe do izvedbe del v skladu s
koncesijsko pogodbo vodi koncesionar
Stavbenik – servisne storitve, d.o.o., Koper,
Ulica 15. maja 16.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za ureditev sanitarij v palači Besenghi v Izoli, Gregorčičeva 76.
3. Dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko interesenti prevzamejo pri koncesionarju Stavbenik – servisne storitve,
d.o.o., PE Koncesija Izola, Cankarjev drevored št. 17, v roku 5 dni po objavi
razpisa.
Ob prevzemu dokumentacije mora interesent predložiti dokazilo o vplačilu 20.000
SIT za materialne stroške razpisnega gradiva na žiro račun koncesionarja št.
51400-601-22449.
Dodatna pojasnila dobijo interesenti na
enoti koncesionarja v Izoli (Zdenka Kofol-Dobrila, gr. inž., tel. 67-651).
4. Orientacijska vrednost del in roki:
4.1 Orientacijska vrednost del je
2,100.000 SIT.
4.2 Predvideni pričetek del je najkasneje
v roku 8 dni od podpisa pogodbe, dokončanje pa 45 dni od pričetka del.
4.3 Pogodba bo med drugim vsebovala
določilo o plačilu pogodbene kazni za zamudo pri gradnji.
4.4 Če izbrani izvajalec zavrne podpis pogodbe se šteje, da je od svoje
ponudbe odstopil, pri čemer naročnik lahko delo odda drugemu najboljšemu ponudniku.
4.5 Ponudnik mora pisno ponudbo
oddati najkasneje do 12. ure 10. dne po
objavljenem razpisu. Javno odpiranje
ponudb bo istega dne ob 13 . uri v
prostorih koncesionarja v Izoli, Cankarjev drevored 17 (nad Stavbenikovo restavracijo).
5. Razpisni pogoji
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Ponudba mora vsebovati:
5.1 Ponudbeni predračun s cenami izraženimi v tolarjih. Valutne in podobne varovalne klavzule ne bodo upoštevane. Cena
vključuje prometni davek.
5.2 Navedbo, kakšen obseg prevzetih del
bo opravil z lastnimi kapacitetami in katera
dela bo opravil s kooperanti.
5.3 Dokazilo o registraciji za izvajanje
razpisnih del.
5.4 Odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za izvajanje razpisnih del.
5.5 Reference.
5.6 Podatke o kadrih.
5.7 Bonitete – BON 1, BON 2.
5.8 Podpisane posebne pogoje za izvajanje in obračun ponudbenih del.
5.9 Garancijske roke in način zavarovanja izpolnitve obveznosti.
5.10 Ugodnosti, ki jih daje ponudnik
(daljši plačilni roki, morebitni odlog plačila
ipd.).
5.11 Navedbo pooblaščene osebe, ki daje tolmačenje v zvezi s ponudbo.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
6.1 Cena (funkcionalni ključ v roke).
6.2 Reference.
6.3 Roki.
6.4 Sposobnost, da večji del posla opravi z lastnimi kapacitetami.
6.5 Celovitost ponudbe ter druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik. Najugodnejša
ponudba je tista, ki predstavlja najboljšo
kombinacijo vseh meril za izbiro.
7. Ponudbo za javni razpis z ustreznimi
dokazili je treba dostaviti v roku, ki je določen v točki 4.5. na naslov: Stavbenik – servisne storitve, d.o.o., Koper, Ulica 15. maja
16, Koper z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis – Besenghieva”.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Stavbenik – servisne storitve, d.o.o.,
Koper

nost ne bo veljala za LAN opremo, delovne in grafične postaje, terminnalsko opremo, serverje in drugo podobno opremo, ki
bazira na mikroračunalniški tehnologiji,
ampak samo za spodaj navedeno ali ekvivalentno opremo A, B, in C, opisano v
tehničnih specifikacijah v točki 2 tega razpisa.
2. Tehnične zahteve
Ponudnik mora biti usposobljen za dobavo, montažo in vzdrževanje opreme z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:
2.1 Tehnične specifikacije:
A) osnovna standardna konfiguracija PC
z možnostjo nadgradnje obsega:
hardver:
– procesorji 486 ali Pentium 90 do 133
MHz,
– RAM min 8-16MB,
– kapaciteta diska min. 0,7-1 GB,
– grafična kartica SVGA 2 MB 32 bit,
– barvni zaslon 14” - 17”,
– tipkovnica SLO, miš,
– CD ROM,
– serijski in paralelni printerski port,
softver:
– MS DOS, MS Windows.
B) standardna periferna PC oprema obsega:
– tiskalnike in risalnike:
– matrični 24 iglični, A3 (Epson kompatibilen)
– laserski; A4 (HP),
– InkJet.
C) standardna PC softverska orodja:
– Word 6.0 (originalna in slovenska verzija),
– Excel 5.0,
– Access 2.0,
– MS Office v kompletu, tako za Windows 3.1 kot za W95.
2.2 Ostale tehnične zahteve:
– dobavni rok (1 do 45 dni za 1 oziroma
100 kom.),
– instalacija (na lokaciji uporabnika na
SŽ),
– vzdrževanje (ponudnik mora biti usposobljen za vzdrževanje in predložiti vzdrževalno pogodbo),
– garancijski rok (2 do 3 leta),
– rezervni deli, ki niso všteti v garancijsko popravilo (ponudnik jih mora specificirati),
– servisna služba (pri ponudniku, ki mora podati tudi poimenski seznam serviserjev),
– transport opreme (ponudnik izvrši na
lokacijo instalacije),
– trajanje popravil (24 ur),
– odzivni čas (4 ure),
– možnost servisiranja pri naročniku,
– servisiranje opreme za celotno območje SŽ (možni podizvajalci iz drugih krajev
Slovenije),
– rezervni deli (na razpolago še 5 let).
3. Vsebina ponudb in kriteriji za izbiro
usposobljenih dobaviteljev
3.1 Dokumenti, ki dokazujejo kvalifikacije ponudnikov
1. Ponudnik mora kot del svoje ponudbe
predložiti dokumente, ki dokazujejo njego-

ve kvalifikacije za izvršitev pogodbe, če bi
njegova ponudba bila sprejeta.
2. Dokumentirani dokazi ponudnikovih
kvalifikacij za izvršitev pogodbe, če bi
bila njegova ponudba sprejeta, morajo
kupca zadovoljivo prepričati o naslednjem:
a) v primeru, ko ponudnik s to pogodbo
ponuja dobavo blaga, ki ga ponudnik ni sam
izdelal ali kako drugače proizvedel, mora
dokazati, da je ustrezno pooblaščen s strani
proizvajalca blaga, da dobavlja to blago v
državi kupca,
b) ponudnik mora dokazati, da imata on
in proizvajalec finančno, tehnično in produkcijsko sposobnost, ki je potrebna za izvršitev pogodbe,
c) ponudnik mora dokazati, da je primerno dobavljal podobno blago in storitve drugim kupcem,
d) ponudnik mora biti usposobljen za izpolnjevanje zahtev, ki jih navajajo ti dokumenti v zvezi z vzdrževanjem, popravili in
rezervnimi deli za blago dobavitelja,
e) ponudnik in proizvajalec morata izpolnjevati vse druge zahteve v zvezi s kvalifikacijo in predložiti dokumentirane dokaze
vključno vendar ne omejeno na: podrobnosti
v zvezi z dokumenti o registraciji podjetja,
pooblastilo za osebo(e), da lahko podpiše(jo)
ponudbo, odobritve/pooblastila, da lahko ponudi(jo) blago, ki ga ponudnik ne proizvaja
sam, zadnji zaključni račun, ki so ga izdali
ali odobrili neodvisni ali vladni revizorji, količino podobnega blaga, ki ga je vsako leto v
zadnjih treh letih ponudnik dobavil, referenčno listo in druge takšne dokumente, ki dokazujejo, da je ponudnik primeren za izvršitev
pogodbe, če bo izbran.
3.2 Dokumenti, ki dokazujejo, da blago
ustreza zahtevam kupca in tehničnim specifikacijam.
Ponudnik mora kot del svoje ponudbe
predložiti dokumente, ki dokazuejjo skladnost z zahtevami v 3. točki za vse blago in
storitve, ki jih ponudnik predlaga za dobavo
v okviru pogodbe.
Dokumentirani dokazi usklajenosti blaga in storitev z zahtevami kupca so lahko v
obliki literature, risb in podatkov in morajo,
podajati:
a) podroben opis bistvenih tehničnih in
izvedbenih lastnosti,
b) seznam vseh podrobnih podatkov,
vključno z razpoložljivimi viri in trenutnimi cenami vseh rezervnih delov, posebnih
orodij itd., ki so potrebni za ustrezno in
neprekinjeno delovanje blaga za dobo treh
let po tem, ko kupec začne blago uporabljati;
c) komentar glede Tehnične specifikacije oziroma na zahteve kupce, ki prikazuje bistveno ustreznost blaga in storitev z
ozirom na te pogoje ali odklone in
izjeme z ozirom na določbe Tehničnih
specifikacij,
d) skladnost z vsemi drugimi zahtevami
navedenimi v 2. točki (Tehnične zahteve).
4. Naročnik bo med prijavljenimi na ta
razpis posameznikom priznal usposobljenost za izvajanje razpisanih del, izbrane izvajalce pa bo nato vabil k oddaji ponudb za
izvedbo posameznih del.

Št. 4.4.1.2./683/96
Ob-328
Slovenske železnice, d.d., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
Naročnik: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
I. Tehnični del objave razpisa
1. Predmet razpisa
Izbor izvajalcev/dobaviteljev, ki so usposobljeni za dobavo, instalacijo in vzdrževanje osnovne standardne PC opreme na
Slovenskih železnicah. Ugotovitev ustreznosti bo naročnik SŽ izvršil posebej za vsako od naslednjih vrst PC opreme, in sicer
za:
A) osebne računalnike v standardni osnovni konfiguraciji,
B) standardne periferne opreme,
C) standardna softverska orodja za PC.
Naročnik bo priznal sposobnost izbranim ponudnikom posebej za vsako od treh
navedenih vrst opreme. Priznana sposob-
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5. Naročnik bo priznal usposobljenost za
posamezna dela za leto 1996.
6. Ponudbe z vso dokumentacijo pošljite do 29. 2. 1996 v zaprtih ovojnicah, z
naslovom ponudnika in oznako “Računalniki-96” na naslov: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
7. Odpiranje ponudb bo javno dne 4. 3.
1996 v prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska 11 (Steklena dvorana) ob 10. uri.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
8. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
9. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravočasno, ali ne bodo pravilno opremljene, bodo
vrnjene ponudnikom.
10. Vsa dodatna pojasnila ponudniki dobijo na tel. 061/1313144 int. 4152 (Jovanovič Dragomir), vsak delovni dan od 8.30 do
9. ure.
Slovenske železnie, d.d.

Dvig razpisne dokumentacije brez navedenih dokumentov in po tem terminu ne bo
možen.
4. Predvideni rok pričetka izvedbe del je
v aprilu 1996.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
za posamezen predmet razpisa bodo upoštevani kvaliteta, cena, reference, plačilni pogoji, rok izvedbe, garancijski rok in druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Rok za oddajo ponudb je 29. 2. 1996
do 14. ure na naslov: Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, podružnica Maribor, Svetozarevska 9.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
varnost /a), b),/ ali oprema.”
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1996
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezen predmet razpisa pisno obveščeni v roku 8 dni po končanem razpisnem postopku.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje
in informiranje

Predvideni rok dokončanja naloge je 12
mesecev.
Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 3,000.000 SIT.
Oznaka za nalogo, ki mora biti napisana
poleg naslova ponudnika na zaprti kuverti s
ponudbo je: “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis UPP - 3”.
2.4 Zasnova modelov ranljivosti okolja
za izkoriščanje mineralnih surovin in odlaganje materialov za PPSLO.
Predvideni rok pričetka naloge je marec
1996.
Predvideni rok dokončanja naloge je 12
mesecev.
Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 4,000.000 SIT.
Oznaka za nalogo, ki mora biti napisana
poleg naslova ponudnika na zaprti kuverti s
ponudbo je: “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis UPP - 4”.
2.5 Zasnova modelov ranljivosti okolja
za PPSLO - sintezni del.
Predvideni rok pričetka naloge je marec
1996.
Predvideni rok dokončanja naloge je 12
mesecev.
Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 2,000.000 SIT.
Oznaka za nalogo, ki mora biti napisana
poleg naslova ponudnika na zaprti kuverti s
ponudbo je: “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis UPP - 5”.
3. Naloge bodo recenzirane. Recenzente
bo izbral naročnik.
4. Potrebne podatke in razlage za izdelavo ponudb in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo po objavi razpisa vsak delovni dan po tel. 061/1785-434
do poteka razpisnega roka pri Živani
Mejač.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– vsebina ponudbe (dispozicija),
– metode in postopki dela glede na razpisno dokumentacijo,
– reference ponudnikov,
– kompletnost ponudbe,
– cena izdelave naloge,
– rok za dokončanje naloge,
– strokovna korektnost ponudbe.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– naslov naloge,
– naziv in ime vodje projekta (skupine)
ter spisek izvajalcev (tudi morebitnih zunanjih sodelavcev s firmo zaposlitve),
– opis metod in postopkov glede na razpisno dokumentacijo,
– faznost in časovna dinamika izdelave
naloge,
– seznam referenc ponudnika in izvajalcev,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– način zavarovanja izpolnitve obveznosti iz pogodbe.
7. Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnej-

Ob-329
Na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih del v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo
varnostnega sistema ter dobavo in
montažo opreme v poslovnih prostorih
ekspoziture Dravograd
1. Predmet razpisa so:
a) izdelava tehnične dokumentacije ter
dobava in montaža protipožarne, protivlomne in protiropne zaščite ter internega TV
nadzora,
b) dobava in montaža trezorske zaščite,
c) dobava in montaža predalčnika za izpiske,
vse v poslovnih prostorih Agencije RS
za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ekspoziture Dravograd, Meža 13.
2. Ponudbe za posamezen predmet razpisa morajo vsebovati elemente določene v
razpisni dokumentaciji v skladu z 10. členom v uvodu razpisa navedenega pravilnika
in bonitetno poročilo.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo, pridobijo dodatne podatke
in se dogovorijo za morebiten ogled poslovnih prostorov dne 22. 2. 1996 ob 9. uri
v sejni sobi podružnice Maribor, Svetozarevska 9, vse pod pogojem, da predložijo:
– pooblastilo,
– za predmet razpisa pod a) dokazilo o
pridobitvi licence po zakonu o zasebnem
varovanju in obveznem organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94) in
– za predmet razpisa pod b) dokazilo o
članstvu v Zbornici Republike Slovenije za
zasebno varovanje.
Pooblaščenci morajo s seboj imeti osebno izkaznico in žig zaradi potrditve prevzema.

Ob-330
Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad RS za prostorsko planiranje objavlja na podlagi odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava nalog za
potrebe priprave Prostorskega plana Republike Slovenije (PP SLO).
2.1 Zasnova modelov ranljivosti okolja
za kmetijstvo in gozdarstvo za PPSLO.
Predvideni rok pričetka naloge je marec
1996.
Predvideni rok dokončanja naloge je 12
mesecev.
Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 2,000.000 SIT.
Oznaka za nalogo, ki mora biti napisana
poleg naslova ponudnika na zaprti kuverti s
ponudbo je: “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis UPP - 1”.
2.2 Zasnova modelov ranljivosti okolja
za vodno gospodarstvo in energetsko infrastrukturo za PPSLO.
Predvideni rok pričetka naloge je marec
1996.
Predvideni rok dokončanja naloge je 12
mesecev.
Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 4,000.000 SIT.
Oznaka za nalogo, ki mora biti napisana
poleg naslova ponudnika na zaprti kuverti s
ponudbo je: “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis UPP - 2”.
2.3 Zasnova modelov ranljivosti okolja
za poselitev, rekreacijo in turizem za
PPSLO.
Predvideni rok pričetka naloge je marec
1996.
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šega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
8. Rok za oddajo ponudb traja do 29. 2.
1996 ob 12. uri.
Rok za oddajo ponudb začne teči naslednji delovni dan od dneva objave v Uradnem
listu RS in se izteče po preteku dneva iz
prejšnjega odstavka.
Ponudbe oddane po pošti veljajo za pravočasne, če prispejo k naročniku do zadnjega dne roka iz prvega odstavka, to je do 29.
2. 1996 do 12. ure.
Ponudnik pošlje ponudbe na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje, Ljubljana, Župančičeva
6. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z oznako, ki je navedena pri vsaki nalogi v tem
javnem razpisu in navedbo naslova ponudnika.
9. Odpiranje ponudb bo 29. 2. 1996 v
prostorih Urada RS za prostorsko planiranje
v Ljubljani, Župančičeva 6, s pričetkom ob
13. uri. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ministrstvo za okolje in prostor
in
Urad RS za prostorsko planiranje

– navedbo zaporednih številk segmentov razpisne dokumentacije, za katere se
izvajalec prijavlja.
Kuverta št. 2 mora vsebovati:
– ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo izdelano po segmentih razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo s potrdilom o
vplačilu v višini 3.000 SIT, na žiro račun
Občine Šentilj, št. 51800-630-25573 dvignete na oddelku za komunalno gospodarstvo in okolje.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
Investitor si pridržuje pravico izbrati
enega ali več ponudnikov ali nobenega, na
podlagi meril, glede na segmente razpisne
dokumentacije, ki so sledeči:
1. Vzdrževanje MMP Šentilj,
2. Vzdrževanje javnih stranišč,
3. Pobiranje komunalne takse,
4. Upravljanje z brodom na Muri,
5. Vzdrževanje javnih površin, na območju KS Šentilj,
6. Vzdrževanje javnih površin, na območju KS Ceršak,
7. Vzdrževanje javnih površin, na območju KS Sladki vrh,
8. Vzdrževanje javnih površin, na območju KS Velka.
Odpiranje ponudb bo naslednji delovni
dan po preteku razpisnega roka ob 12. uri v
prostorih Občine Šentilj. Odpiranju ponudb
lahko prisostvuje predstavnik ponudnika po
predhodni predložitvi pooblastila.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Za eventualne potrebne dodatne informacije se obrnite na Občino Šentilj – Oddelek za komunalno gospodarstvo in okolje,
tel. 651-133 (Miroslav Anžel).
Občina Šentilj

kompletne konstrukcije vajalnice Inštituta
za patološko fiziologijo.
5. Predvideni rok gradnje: pričetek
gradnje objekta PA-Fi se predvideva takoj
po izbiri izvajalca in bo trajala ca. 14 mesecev, začetek preureditve objekta Biokemije bo 15. maj 1996 in zaključek 31. avgust 1996.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del ali tudi posameznih del, ločeno na:
– gradbeno-obrtniška dela,
– instalacijska dela.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in pravilnik o načinu in postopku
oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS, št.
27/85).
3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisujejo v originalni popis s količinami in priloženo rekapitulacijo del. Računske napake
gredo v škodo ponudnika.
4. Vsak ponudnik mora podati pisno izjavo, da je seznanjen s projektno dokumentacijo, ki bo na vpogled na PRO 55, Biro za
projektiranje in inženiring, d.o.o., Ziherlova
2, Ljubljana.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela
v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi
navodili in normami.
2. V svoji ponudbi naj ponudnik posebej
navede garancije za posamezna dela.
3. Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na dotok proračunskih sredstev ali pa odpove sklenitev pogodbe ne glede na vzrok.
4. Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi reference zadnjih dveh let za izvajanje
takšnih in podobnih del, dokumente o boniteti poslovanja.
IV. Finančni pogoji
1. Okvirna cena vseh razpisanih del za:
– Inštitut za patološko fiziologijo –
29,000.000 SIT,
– Inštitut za biokemijo – 14,000.000 SIT,
brez investicije za opremo prostorov.
2. Pogodba bo sklenjena po sistemu
“funkcionalni ključ” po dejanskih izmerah
in cenah iz ponudbe, na podlagi začasnih in
končne situacije. Prva situacija zapade v
plačilo v juniju 1996. Predplačil – avansov
ni!
V. Splošni pogoji
1. Ponudnik lahko prevzame razpisno
gradivo od 20. 2. do vključno 5. 3. 1996
med 8. in 10. uro na PRO’ 55, Biro za
projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2, s tem, da morajo biti do
tega roka (s priloženim dokazilom o plačilu) na žiro račun PRO’ 55, št.
50101-601-57273 plačana nepovratna sredstva za stroške razpisa in prejetega razpisnega gradiva z izvlečki iz ustrezne tehnične dokumentacije (za posamezen objekt) v
višini:
a) za komplet 15.000 SIT,
b) za posamezno vrsto del 10.000 SIT.
VI. Končna določila
1. Obvezna vsebina ponudbe in merila
za izbiro:

Št. 10/96
Ob-331
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) in odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah (MUV, št. 29/95) Občina Šentilj objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje del na
vzdrževanju zelenic, parkirišč,
avtobusnih postaj, javnih stranišč,
pobiranju komunalne takse in
upravljanjem z brodom, pri katerih je
investitor Občina Šentilj s
proračunskimi sredstvi
Na razpis se lahko prijavijo strokovno usposobljeni ponudniki v desetih
dneh, vključno od dneva objave razpisa
na naslov: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj, z oznako “Razpis-vzdrževanje-kuverta št. 1”, “Razpis-vzdrževanje-kuverta
št. 2”.
Kuverta št. 1 mora vsebovati:
– registracijo podjetja ali fizične osebe
in odločbo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje razpisanih del ali potrdilo ustreznega
organa o postopku pridobivanja ustrezne dokumentacije,
– reference za opravljanje del, ki so predmet razpisa,
– kadrovske reference,
– cene storitev delovne sile, strojev in
naprav,
– jamstvo za kakovostno opravljanje
del,
– izjavo, da je seznanjen z lokacijami, ki
so predmet razpisa,
– ugodnosti, ki jih izvajalec ponuja naročniku,

Št. 03
Ob-336
PRO’ 55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2, po pooblastilu Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije ter na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela
pri preureditvi prostorov na Inštititu za
biokemijo in izvedbi nadomestne strešne
konstrukcije nad “vajalnico” Inštituta
za patološko fiziologijo objekta Zaloška
4 v Ljubljani
I. Splošni podatki
1. Investitor: Ministrstvo za šolstvo in
šport RS.
2. Predmet razpisa: oddaja gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na objektih
Univerze v Ljubljani, Medicinska fakulteta.
3. Lokacija: Ljubljana, Zaloška 4.
4. Obseg del: kompletna preureditev prostorov Inštituta za biokemijo in izvedba
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a) najnižja ponudbena cena ni nujno tudi
najugodnejša. Opcija ponudbe ne sme biti
krajša od 45 dni od dneva odpiranja ponudb,
b) reference ponudnika zadnjih dveh let,
c) ustreznost oziroma popolnost ponudbe glede na razpisne pogoje,
d) poslovna boniteta ponudnika in kooperanta ne starejša od 30 dni,
e) usposobljenost ponudnika oziroma
njegovih kooperantov – registracija, odločba za opravljanje dejavnosti in matična števika,
f) garancijska izjava za resnost ponudbe,
g) podpisani posebni pogoji.
2. Rok za oddajo ponudbe: vse ponudbe
morajo prispeti na PRO’ 55, Biro za projektiranje in inženiring do 18. 3. 1996 do 11.
ure. Ponudbe morajo biti oddane ločeno po
objektih v zaprti kuverti z napisom “Ponudba, ne odpiraj” ter objekt na katerega se
ponudba nanaša.
3. Odpiranje ponudb bo 18. 3. 1996 ob
12. uri na PRO’ 55, Biro za projektiranje in
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 2.
4. Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na PRO’ 55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o., na tel.
061/216-143 – Majda Steiner vsak delovni
dan med 8. in 10. uro.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo vsi udeleženci razpisa obveščeni v 15
dneh od dneva odpiranja ponudb.
PRO’ 55, Ljubljana

Ministrstvo ne bo obravnavalo ločenih
vlog sekcij in drugih delov društev. Ti programi morajo biti vključeni v program
društva kot celote. Vlogi za razpis morajo
priložiti kratko poročilo o svoji dejavnosti
na področju zdravstva v letu 1995,
delovni in finančni načrt za leto 1996
in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa.
Prijavo na razpis in dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa pošljejo društva in organizacije do 16. 3. 1996 v zaprti kuverti na
naslov: Ministrstvo za zdravstvo, Ljubljana,
Štefanova 5. Na kuverti naj bo oznaka: “Razpis za sofinanciranje društev – ne odpiraj”.
Javno odpiranje dospelih prijav bo 20. 3.
1996 v sejni dvorani Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5 (pritličje).
O sofinanciranju društev in organizacij
po tem razpisu bo odločila strokovna komisija Ministrstva za zdravstvo. Ministrstvo
za zdravstvo bo obvestilo prijavljene o rezultatih v roku 30 dni od dneva odpiranja
prijav.

– oblikovalci oziroma samostojni kulturni delavci in
– druge pravne osebe.
5. Predlagatelji naj pošljejo svoje predloge v zaprti kuverti na Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, do 16.
marca 1996. Na ovojnico naj napišejo “Ne
odpiraj – razpis ZV”.
6. Predlagatelji morajo v predlogu navesti:
– kratek opis vsebine, oblike in namena
akcije oziroma gradiva,
– ciljno populacijo,
– obseg akcije oziroma naklado gradiva,
– način izvedbe akcije,
– način razdeljevanja gradiva,
– rok izvedbe akcije oziroma gradiva,
– predvidene stroške in način financiranja vseh elementov ponudbe,
– pri predlogih za tiskana gradiva predračun za tisk in izjavo o opravljeni izbiri
tiskarne, iz katere mora biti razvidno, da je
izbrani izvajalec najugodnejši ponudnik izmed najmanj treh.
7. Rok za dokončanje del, ki so predmet
tega razpisa je 30. november 1996, razen
zdravstveno-vzgojnih akcij, ki so v obliki
projekta zasnovane za daljše časovno obdobje (do treh let).
8. Merila za izbiro ponudb:
– reference izvajalca,
– vseslovenski značaj akcije oziroma
gradiva,
– usklajenost z obstoječimi nacionalnimi prioritetami, programi in akcijami,
– ocena kakovosti,
– inovativnost in izvirnost,
– cena.
9. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
19. marca 1996 ob 9. uri v sejni dvorani
Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, pritličje.
10. Predloge bo proučila in strokovno uskladila komisija Ministrstva za zdravstvo in
ministru predložila sklep o izbiri.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
12. Na podlagi sklepa o rezultatih razpisa bo Ministrstvo za zdravstvo sklenilo pogodbe s posameznimi izvajalci, upoštevaje
splošne pogoje, ki veljajo za porabnike sredstev iz proračuna Republike Slovenije. V
primeru morebitnih večletnih akcij bo vsebinska in finančna realizacija določena z
letnimi pogodbami.
Ministrstvo za zdravstvo

Št. 7083-1/96
Ob-337
Na podlagi 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92 in 13/93) ter v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96), odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za
zdravstvo objavlja
razpis
za sofinanciranje programov društev in
organizacij za leto 1996, ki izvajajo kot
glavno in prevladujočo dejavnost
zdravstveno-prosvetne in izobraževalne
programe
Skladno z osmo alineo 7. člena zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bo zagotavljalo Ministrstvo za
zdravstvo v letu 1996 sredstva v višini
7,200.000 SIT za aktivnosti humanitarnih,
invalidskih, strokovnih in drugih društev in
organizacij, skladno z opredelitvami iz predloga plana zdravstvenega varstva.
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo v ustanovitvenem aktu določeno kot glavno ali prevladujočo dejavnost
varovanje in krepitev zdravja svojih članov,
določenih skupin prebivalstva oziroma vseh
prebivalcev Slovenije;
– da s svojo preventivno, zdravstveno-vzgojno, edukacijsko ali založniško dejavnostjo dopolnjujejo državno organizirano skrb za izboljšanje zdravja prebivalstva;
– da so dejavnosti, programi oziroma storitve društva splošno javno dostopni vsem
državljanom.

Št. 7083-1/96
Ob-338
Na podlagi 7. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92 in 13/93) ter v skladu z
zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96), odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za
zdravstvo objavlja
javni razpis
za financiranje zdravstveno-vzgojnih
akcij in gradiv za vzpodbujanje zdravih
življenjskih navad v letu 1996
1. Namen razpisa je spodbujanje aktivnosti, ki služijo zdravemu načinu
življenja, uskladitev prizadevanj za razvoj,
pripravo in založništvo zdravstveno-vzgojnih gradiv ter zagotovitev smotrnosti porabe sredstev za omenjene akcije in
gradiva.
2. Predlogi zdravstveno-vzgojnih akcij
in gradiv morajo izhajati iz specifičnih razmer v Republiki Sloveniji ter se nanašati
na enega izmed naslednjih prednostnih področij:
– uveljavljanje in spodbujanje življenja
brez tobaka,
– uveljavljanje in spodbujanje zdrave
prehrane,
– uveljavljanje in spodbujanje fizičnih
aktivnosti,
– preprečevanje nesreč in nezgod,
– preprečevanje nalezljivih bolezni.
3. Skupna vrednost zdravstveno-vzgojnih akcij in gradiv, ki so lahko odobrena po
tem razpisu, znaša 50,000.000 SIT.
4. Na razpis se lahko prijavijo:
– zdravstveni in drugi javni zavodi v Republiki Sloveniji,
– organizacije in društva, ki imajo v svojih programih opredeljeno varovanje in krepitev zdravja,
– organizacije, ki se ukvarjajo z medijsko promocijo ter trženjem idej in storitev,
– posamezni zdravstveni delavci in sodelavci,
– posamezni pedagoški delavci,

Ob-318
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MZT) in
Ministrstvo za zdravstvo, na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 8/91), pravilnika o raziskovalnih programih za uresničevanje nacionalnih ciljev
(Ur. l. RS, št. 35/94) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavljata
razpis
raziskav v okviru ciljnega
raziskovalnega programa Zdravje
I. Cilj raziskovalnega programa
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Rezultati raziskav po tem razpisu naj bi
bili verodostojno izhodišče za ukrepe na različnih področjih javnega delovanja (zdravstva, šolstva, splošne zakonodaje), ki bi omogočili čim uspešnejše merljivo doseganje
ciljev Plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000 na področju varovanja in krepitve zdravja.
II. Področja raziskav
Zdrav način življenja in zdravju škodljivi vzorci vedenja
Problem
Kljub temu, da na področju krepitve
zdravja v Republiki Sloveniji poteka že več
programov, še vedno nimamo enotnih zasnov zbiranja, obdelave in nadzora kazalcev
zdravja, zato so rezultati slabo primerljivi
ali le omejeno veljavni, vedenje o zdravju,
načinu življenja, obremenitvah in potrebah
raznih skupin prebivalstva pa pomanjkljivo.
Glavne usmeritve raziskav:
– proučevanje kazalcev zdravja, odnosa do
zdravja in do preventivnih ukrepov ter zdravju škodljivih vzorcev vedenja raznih skupin
prebivalstva v Republiki Sloveniji z možnostjo primerjav med posameznimi področji;
– raziskovanje negativnih posledic obremenitev in medsebojnega vpliva duševnega, biološkega in socialnega okolja na
zdravje raznih skupin prebivalstva;
– predlaganje ukrepov, tudi novih pristopov, ki bi merljivo prispevali k reševanju
obravnavanih oziroma ugotovljenih problemov.
III. Razpisni pogoji
A. Oblika in rok prijave
1. Projekt mora biti predlagan na predpisanem obrazcu za izvajalce ciljnih raziskovalnih programov, skladno s predpisanimi
pogoji in merili. Obrazce z navodili je mogoče dvigniti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, soba 502, Ljubljana, Slovenska 50.
2. Rok za predložitev projektne ponudbe
je 30 dni po razpisu.
B. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij in zasebni
raziskovalci.
2. Prednost bodo imeli predlogi projektov, ki bodo:
– zastavili interdisciplinarno in medinstitucionalno obravnavo raziskovalnega
problema,
– izkazali večjo kvalificiranost nosilcev
projektov in sodelavcev,
– izkazovali sodelovanje s strokovnjaki
iz tujine in vključenost v mednarodne projekte s sorodno tematiko,
– prispevali k celovitemu pregledu stanja na področju, ki ga bodo raziskovali in
hkrati omogočali primerjavo med področji
ali posameznimi skupinami prebivalstva ter
predlagali ukrepe za izboljšanje stanja, če
so potrebni.
3. Prijavitelj je praviloma vodja projektne skupine, ki mora izpolnjevati pogoje za
odgovornega nosilca raziskovalnega projekta, predpisane z 29. in 30. členom zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).
4. Projekti bodo izbrani v skladu s Pravilnikom o pogojih in metodologiji izbora financiranja projektov temeljnega in aplikativnega
raziskovanja in razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94).

C. Ostalo
1. V predlogu raziskave (projekta) mora
biti v uvodnem delu napravljen pregled nad
rezultati raziskav, ki so bile na predlaganem
področju narejene v Sloveniji po letu 1980.
Raziskave, ki so že sprejete v financiranje
na osnovi drugih razpisov, lahko kandidirajo le, če predlagajo nove, dodatne vsebine.
2. Vse raziskave s področja medicine
(mišljeno tudi zdravstvo - zdravje), morajo
pridobiti soglasje Komisije za medicinsko-etična vprašanja.
3. Dodatne informacije o razpisu posreduje Marko Belavič, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel.
061/13-11-107, telefaks (061)/13-24-140.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in
Ministrstvo za zdravstvo

Orientacijska vrednost del znaša
37,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 21. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Stane Zupan, dipl. inž. (tel.
061/13 22 241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 3. 1996 do 12.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava prostorske in projektno tehnične dokumentacije za izgradnjo fekalnega kolektorja
in čistilne naprave Lukovica” – S.Z.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1996
ob 13. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96
Ob-341A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Izdelava projekta
protihrupnih ukrepov na območju
naselja Vižmarje
Orientacijska vrednost del znaša
1,300.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 21. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Marija Virant, dipl. inž. (tel.
061/485 076).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 3. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava projekta protihrupnih ukrepov na območju naselja Vižmarje” – M.V.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 3. 1996 ob
10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-341C
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Izdelava prostorske in
projektno-tehnične dokumentacije za
izgradnjo fekalnega kolektorja in
čistilne naprave Lukovica

Št. 110-1/96
Ob-341Č
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Izdelava prostorske in
projektno-tehnične dokumentacije za
deponijo Orehovica
Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 21. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Stane Zupan, dipl. inž. (tel.
061/13 22 241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 3. 1996 do 12.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava prostorske in projektno-tehnične
dokumentacije za deponijo Orehovica” –
S.Z.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1996
ob 13. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-341D
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
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javni razpis
za oddajo del: Dokončna
premoženjsko-pravna ureditev
nerešenih zadev na že zgrajenem odseku
AC Šmarje Sap - Višnja gora
Orientacijska vrednost del znaša
8,400.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 21. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Katarina Vovk, dipl. jur. (tel.
061/13 22 241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za:
“Dokončna premoženjsko-pravna ureditev
nerešenih zadev na že zgrajenem odseku
AC Šmarje Sap - Višnja gora” – K.V.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1996 ob
9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije viadukta
Unec
Orientacijska vrednost del znaša
2,600.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 21. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Aleš Berkopec, dipl. inž. (tel.
061/13 22 241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Projekt sanacije viadukta Unec” – A.B.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 3. 1996 ob
9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektne
dokumentacije: novelacija IP, PGD, PZI
in PZR za AC odsek Smednik - Krška
vas
Orientacijska vrednost del znaša
180,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 21. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Simon Humar, dipl. inž. (tel.
061/13 22 241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 3. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava projektne dokumentacije: novelacija IP,
PGD, PZI in PZR za AC odseku Smednik Krška vas” – S.H.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d

Št. 110-1/96
Ob-341E
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Dokončna
premoženjsko-pravna ureditev
nerešenih zadev na že zgrajenem odseku
AC Malence - Šmarje Sap
Orientacijska vrednost del znaša
8,400.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 21. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Katarina Vovk, dipl. jur. (tel.
061/13 22 241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Dokončna premoženjsko-pravna ureditev nerešenih zadev na že zgrajenem odseku AC
Malence - Šmarje Sap” – K.V.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1996 ob
9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-341F
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/96
Ob-341G
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nadaljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektne
dokumentacije: novelacija IP, PGD, PZI
in PZR za AC odsek Kronovo - Smednik
Orientacijska vrednost del znaša
160,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od dne 21. 2. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Simon Humar, dipl.
inž. (tel. 061/13 22 241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 3. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava projektne dokumentacije: novelacija IP,
PGD, PZI in PZR za AC odsek Kronovo Smednik” – S.H.
Javno odpiranje ponudb bo 18. 3. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96
Ob-341H
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji

Št. 81-33/275
Ob-319
Elektro – Slovenija, p.o., Ljubljana objavlja na osnovi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in pravilnika
o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS, št. 27/85)
javni razpis
za izgradnjo lokalnega računalniškega
omrežja
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova ul. 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izgradnja
lokalnega računalniškega omrežja.
3. Orientacijska vrednost razpisane opreme in del je 70,000.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave opreme in izvedbe del je tri mesece po podpisu pogodbe.
5. Ponudniki lahko dobijo potrebne strokovne informacije pri naročniku Elektro –
Slovenija, p.o., Ljubljana, Hajdrihova ul. 2,
tel. 061/12-50-333 (Valentin Preston in Tomaž Konečnik).
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Elektro – Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, v sobi št. 9/IV,
Služba za poslovno informatiko, ob delovnikih od 8. do 12. ure, in sicer v roku 14 dni
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS ob predložitvi dokazila o vplačilu 30.000
SIT
na
žiro
račun
ELES-a
št.
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “razpisna dokumentacija za izgradnjo lokalnega računalniškega omrežja.”
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7. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentacijo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in ne bodo prispele pravočasno,
bodo v zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.
8. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene cene. Varščino da ponudnik v obliki izpolnjenega akceptnega naloga s priloženo izjavo o njegovi izpolnitvi.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
10. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanja s ponudniki v postopku analiziranja
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s sredstvi. V primeru, da bodo poleg
cene pri oceni prevladovali drugi elementi
ponudb kot najugodnejši, najcenejša ponudba ne bo veljala za najugodnejšo.
11. Rok za oddajo ponudb je 18. 3. 1996.
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Elektro
– Slovenija, p.o., Hajdrihova ul. 2, Ljubljana, soba št. 306/P III. nadstr.,v zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis – ponudba za
izgradnjo lokalnega računalniškega omrežja – ne odpiraj”.
12. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po izteku razpisnega roka, to je 19.
3. 1996 ob 10. uri v prostorih Elektro – Slovenija, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, mala
sejna soba, IV. nadstropje (nasproti dvigala).
13. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje svojih podjetij.
14. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 14 dneh po odpiranju ponudb.
Elektro – Slovenija, p.o., Ljubljana

– količinski popusti (za 1.000, 3.000,
5.000 in 10.000 žog),
– kakovost,
– dobavni rok,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
VI. Odpiranje ponudb bo 10. dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, ob 12.
uri, v prostorih sektorja za šport, Celovška
25, Ljubljana.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
VII. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 14 dneh od
dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport

– garancija,
– druge posebne ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik.
6. Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti izjavo, da bo dobavil kvalitetno opremo, do sprejema razpisne pogoje naročnika
in da so servis in rezervni deli za opremo
zagotovljeni v Republiki Sloveniji.
7. Morebitna vprašanja ali zahtevke za
pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo v Splošni bolnišnici Celje, tel.
441-133, Milena Kotnik, dr. med.
8. Rok za oddajo ponudb je 4. 3. 1995,
osebno ali poštno priporočeno na naslov:
Splošna bolnišnica Celje, nabavna služba,
Oblakova 5, Celje.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis – EIT za opremo pod tč. a, b
ali komplet” ter na zadnji strani ovojnice
navedba firme in naslov.
10. Odpiranje ponudb bo 5. 3. 1996 ob
12. uri, v prostorih SB Celje, Gregorčičeva
3, Celje – I. nadstropje. Pri odpiranju ponudb morajo imeti prisotni predstavniki pisno pooblastilo za zastopanje.
11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene ponudniku neodprte.
12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Splošna bolnišnica Celje

Št. 4/96
Ob-343
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja
javni razpis
za dobavo žog za potrebe športa v šolah
I. Predmet razpisa: dobava žog, in sicer:
a) žoge za nogomet,
b) žoge za rokomet,
c) žoge za košarko,
d) žoge za odbojko,
e) žoge za vrtce.
II. Okvirna vrednost: 1,900.000 SIT.
III. Razpisno dokumentacijo: popis žog,
lahko dvignete na Ministrstvu za šolstvo in
šport, sektor za šport, Celovška 25, Ljubljana.
Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite
po tel. 061/321-855 ali 321-848.
IV. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Ponudbe lahko oddate osebno na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Celovška
25, Ljubljana, in sicer v zapečateni ovojnici
z oznako “Razpis – dobava žog – ne odpiraj”.
Pomanjkljivih in prepozno prispelih ponudb komisija ne bo obravnavala.
V. Merila za izbiro izvajalca z najugodnejšo ponudbo so naslednja:
– cena,

Ob-344
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5,
Celje, objavlja
javni razpis
za nabavo medicinske opreme
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova 5, Celje.
2. Predmet razpisa:
a) dva hemodinamska monitorja z naslednjimi zahtevanimi parametri:
– modularna tehnika monitoringa,
– sposobnost izbora specifične grafične
konfiguracije,
– nadzor EKG-ja s hkratnim simultanim
prikazom 7-EKG odvodov,
– registracija in analiza aritmij in
ST-segmenta,
– nadzor in hkratna registracija treh invazivnih tlakov,
– nadzor minutnega volumna srca in računalniška obdelava hemodinamskih parametrov,
– registracija temperature (najmanj dve),
– registracija frekvence dihanja,
– nadzor pulzne oksimetrije,
– kapnografija,
– sposobnost formiranja grafičnih trendov izbranih parametrov z možnostjo shranjevanja trendov;
b) en kos ventilator, ki mora:
– obsegati volumsko kontrolirane ventilacije, tlačno kontrolirane ventilacije, predvsem pa nove metode kontrolirane ventilacije, asistiranega dihanja in trigger strategije
PSV – pressure support ventilation
PCV – pressure control ventilation
APRV – Airway pressure relase ventilation
PCIRV – pressure control inverse ratio
ventilation
Flow trigger (Flow-by),
– omogočati ustrezen monitoring ventilacije (možnost registracije respiratorne mehanike in možnost grafičnega zapisa izbranih parametrov).
3. Orientacijska vrednost opreme je
15,000.000 SIT.
4. Lokacija dostave: Splošna bolnišnica
Celje, Odsek intenzivne terapije, Oblakova
5, Celje.
5. Merila za izbor dobavitelja so:
– kvaliteta,
– cena,
– plačilni pogoji,
– servis,
– dobavni rok,

Št. 39-390-62/96-5
Ob-345
Splošna bolnišnica Brežice, Brežice,
Černelčeva 15, objavlja na podlagi sklepa
sveta Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice
javni informativni razpis
za oddajo pranja perila
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
2. Predmet razpisa: zbiranje informativnih ponudb za oddajo pranja perila izven
bolnišnice.
2.1. Obseg storitev zajema:
– prevzem in odvoz nečistega perila ob
dogovorjenem času iz bolnišnice 3 do 5 krat
na teden,
– pranje, likanje in zlaganje perila,
– dostava čistega perila v bolnišnico ob
dogovorjenem času,
– ponudba naj izhaja iz količine 11.000
kg perila mesečno.
2.2. Organizacija storitev
Organizacija storitev mora predvideti
zbiranje nečistega perila v zbirne vreče, ki
jih dostavi ponudnik in so zajete v ceni ter
so glede na vrsto perila označene z različnimi barvami ali različnimi številkami. Posebej pa mora ponudnik predvideti ločeno zbiranje in dostavo za:
– ravno perilo,
– barvno perilo,
– frotir vreče,
– kuhinjsko perilo,
– delovne obleke,
– operacijsko perilo,
– čistilne krpe itd.
3. Cena storitve
Ponudba naj zajame povprečno ceno na
1 kg opranega perila ne glede na strukturo
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perila. V ceni naj bo vključen tudi dovoz in
odvoz perila, vreče za zbiranje perila in davek na storitve.
4. Pogoji informativnega razpisa
Ponudba mora vsebovati firmo in ime
ponudnika, dokazilo o registraciji oziroma
dovoljenju dejavnosti pranja, reference, ceno, pogoje plačila.
Prednost pri izbiri ponudnika ima ponudnik, ki sprejme v delovno razmerje osem
delavcev iz pralnice bolnišnice.
Ponudnik lahko tudi na ustrezni drugi način predvidi rešitev presežnih delavcev v pralnici bolnišnice ob prevzemu perila v pranje.
5. Dostava ponudbe
Ponudniki naj dostavijo ponudbe v zaprtih kuvertah na Splošno bolnišnico Brežice,
Černeličeva 15, Brežice, z oznako “Ne odpiraj! – za razpisno komisijo – ponudba za
razpis pranja perila”. Ponudbe morajo poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati
proti potrdilu. Na kuverti mora biti razvidna
firma in sedež ponudnika.
6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Iz ponudbe mora biti razvidno:
– obseg ponujene storitve,
– organizacija storitve,
– cena storitve za kilogram opranega perila,
– način prevzema presežnih delavcev.
7. Odpiranje ponudb bo 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.
Naročnik se bo odločil za oddajo pranja
enemu izmed ponudnikov le pod pogojem,
da bo cena nižja od lastne cene pranja in da
ponudnik prevzame presežne delavce, ali
drugače reši problem presežnih delavcev
bolnišnice.
8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni po
odločitvi na svetu zavoda.
Splošna bolnišnica Brežice

2. Ponudba naj vsebuje konkretno število rešitev (kot varianta en oziroma dva različna UA ter ustrezne gateway-c za komunikacijo s klienti (MS-mail, CC:Mail, Exchange...). V poštev pridejo rešitve tako preko X.25 kot tudi preko IP protokola.
Od ponudnikov pričakujemo, da nam
omogočijo testiranje ponujene rešitve.
3. Dodatne informacije glede razpisa bo
možno dobiti na informativnem sestanku
dne 1. 3. 1996 ob 10. uri, v sobi št. 240, v
prostorih Banke Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana.
4. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javnem razpisu, morajo predložiti pisno ponudbo najkasneje do 15. 3. 1996 do 12. ure,
na naslov: Banka Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, poštno priporočeno ali osebno v
vložišču naslova v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis – elektronska pošta”.
5. Odpiranje ponudb bo komisijsko brez
prisotnosti ponudnikov. Vsi ponudniki bodo pismeno obveščeni o izidu razpisa predvidoma do 29. 3. 1996.
Banka Slovenije

Beltinci, Občinska uprava, Mladinska ul. 2,
Beltinci, objavlja

Ob-346
Javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti
za izvedbo projekta “Izboljšanje
tehnološke infrastrukture elektronske
pošte med bankami in Banko Slovenije”
Projekt obsega 30 komercialnih bank in
Banko Slovenije.
Ponudba naj bo podana za:
1. Strojna oprema:
– strežnik (operacijski sistem OpenVMS,
UNIX, NT) z ustrezno količino spomina
(vsaj 64 MB) in kapaciteto diskovnih enot,
– X.25 vmesnih eno-portni (komercialna banka), 2–3 portni (Banka Slovenije),
hitrost vsaj 64 kb/s (v primeru uporabe X.25
protokola),
– LAN vmesnik (Ethernet/TR).
Programska oprema:
– X.400/verzija “88” MTA (Message
Transfer Agent),
– X.500 directory services,
– X.25 programska oprema (v primeru
uporabe X.25 protokola),
– X-400 UA (User Agent) z gateway-em
do klienta (MS-mail, CC:Mail, Exchange,
SMTP),
– servis digitalnega podpisa in zaupnosti
podatkov (kot opcija),
– integracija v obstoječi sistem elektronske pošte v lokalnem (LAN) okolju.

Št. 110-1/95
Ob-347
Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: PGD, PZI rekonstrukcije
reg. ceste R 320/1117 od km 0,350 do km
1,250 (naselje Rakek)
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 20. do 22. 2. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 2. 1996 do 8.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, soba 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za PGD, PZI
rek. reg. ceste v naselju Rakek.” – L. R.
Javno odpiranje ponudb bo 29. 2. 1996
ob 9. uri, v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Direkcija Republike Slovenije
za ceste
Ob-348
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina

javni razpis
za izbiro izvajalca rekonstrukcije
lokalne ceste (L-4211) Lipa - Odranci
Investitor: Občina Beltinci.
Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalne
ceste (L-4211) Lipa - Odranci, dolžine
920 m.
Orientacijska vrednost del znaša ca.
10,000.000 SIT.
Predvideni pričetek del je v mesecu marcu in dokončanje do junija 1996.
Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo razpisanih del (plačilo materialnih stroškov) vsak delovni dan med 9. in 12. uro na
Občini Beltinci, Mladinska ul. 2, po predhodni najavi. Potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe posreduje Stanislav
Sraka, dipl. org. (tel. 069/42-264).
Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– tehnična usposobljenost in strokovnost
z referencami,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Investitor si pridržuje pravico, spremeniti
obseg del, kot je razpisan, glede na pridobitev sredstev (republiška sredstva, sredstva
lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
Pisne ponudbe dostavite v 20 dneh po
objavi tega razpisa v Ur. listu RS, do 12.
ure, na naslov: Občina Beltinci, Mladinska
ul. 2, Beltinci. Ponudba mora biti v skladu z
razpisno dokumentacijo in predpisanim postopkom.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako ponudnika, z navedbo predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj - ponudba”.
Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po oddaji ponudb ob 14. uri v prostorih
Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci, v
pisarni tajnika občinske uprave. Ponudniki
bodo obveščeni o izidu v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Beltinci
Št. 045-02/93-1/5
Ob-352
Na podlagi 91. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavljamo
javni razpis
za vodenje nadzora investicij Državnega
zbora Republike Slovenije
1. Predmet razpisa je vodenje nadzora
investicij Državnega zbora Republike Slovenije za:
a) gradbena dela,
b) strojne instalacije,
c) elektro instalacije,
d) elektroniko.
2. Orientacijska vrednost investicij v letu 1996 je 450 mio SIT.
V ponudbi je potrebno navesti ceno storitve, ki naj bo izražena v odstotkih od predračunske vrednosti posamezne vrste inve-
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sticije, za posamezno vrsto nadzora iz 1.
točke razpisa.
3. Predvideni pričetek izvajanja razpisanih del je 1. april 1996. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom po posamezni točki razpisa bo sklenjena pogodba za čas 5 let.
4. Lokacije investicijskih del: zgradbe
Državnega zbora Republike Slovenije na
Šubičevi 4, Tomšičevi 5 in Kongresnem trgu 2 v Ljubljani.
5. Izvajalci, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo predložiti naslednje podatke in izjave:
– firmo oziroma ime ponudnika in naslov,
– listino o registraciji dejavnosti po zakonu o graditvi objektov,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– seznam strokovnih kadrov s potrebnimi pooblastili in osebnimi referencami,
– navedbo zunanjih strokovnih sodelavcev,
– referenčne podatke,
– obrazec o boniteti BON-1 (APPNI),
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2
(APPNI),
– obrazec o solventnosti in boniteti
BON-3 (APPNI) (za pravne osebe v zasebni
lastnini),
– vzorec pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in
BON-2 ali BON-3 (APPNI) ne smejo biti
starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da ponudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.
6. Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli
predplačilo, se ne bodo upoštevale.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Prednost bodo imeli ponudniki s celovitejšimi ponudbami.
7. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno opremljena: imeti mora oznako “Ne odpiraj, ponudba!” –
javni razpis št. 045-02/93-1/5 Vodenje nadzora investicij Državnega zbora Republike
Slovenije.
Na vsaki kuverti mora biti naveden naslov ponudnika.
Ponudbe morajo prispeti do vključno
4. 3. 1996 do 12. ure priporočeno na naslov:
Državni zbor Republike Slovenije, Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za
vodenje nadzora investicij Državnega zbora
Republike Slovenije (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, Ljubljana.
Lahko pa so tudi vročene do istega roka
v recepcijo Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 6. 3. 1996 ob 9.
uir v prostorih Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
9. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.

10. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika bodo predvsem:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference ponudnika in osebne reference,
– boniteta ponudnika,
– strokovnost,
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.
12. Vsa dodatna pojasnila dobite na zgornjem naslovu (Matjaž Vovk) ali po tel.
061/1761-157, vsak delovnik od 10. do 12.
ure.
Državni zbor Republike Slovenije

Ob-353
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

Št. 55-92
Ob-350
Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center Ljubljana, Prešernova 10, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca del čiščenje na
poslovnem delu objekta CD
1. Predmet razpisa je redno čiščenje prostorov v upravnem delu CD ter delna pomoč
pri čiščenju dvoran in drugih prostorov namenjenih obiskovalcem CD.
2. Ponudbe morajo obsegati naslednje
elemente:
– cena čiščenja na enoto (m2) za poslovni del CD,
– cena čiščenja na enoto (ura) delavca za
pomoč pri čiščenju dvoran in drugih prostorov,
– specifikacija storitev za poslovni del –
dnevne, tedenske, letne storitve,
– natančno opredeljeno število delavcev
z obvezno delovno obleko,
– ekološko neoporečni čistilni materiali,
– lastne stroje za čiščenje (novi) sodobna tehnologija,
– delavci so obvezni nositi ustrezno delovno obleko z znakom podjetja.
3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta ponudbe,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
4. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši ponudnik. Naročnik si pridržuje pravico da ne izbere ponudnika za celoto oziroma lahko sklene pogodbeno le za del oziroma fazo del ali v zmanjšanem obsegu.
5. Ponudbe morajo vsebovati vse elemente po 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.
6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Cankarjev dom, Prešernova 10, Ljubljana, z
navedbo: “Ne odpiraj ponudba za čiščenje”.
7. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih CD, sejna soba, 1. nadstropje. O datumu
in uri bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.
8. Vse informacije in podatke v zvezi s
ponudbo dobite pri Francu Adamiču, tel.
1767-199.
Cankarjev dom

javni razpis
za oddajo del: izdelava in dobava
materialov vertikalne prometne
signalizacije za potrebe avtocest v
Republiki Sloveniji
a) prometna vertikalna signalizacija –
orientacijska vrednost 15,500.000 SIT,
b) cestni smernik – orientacijska vrednost 3,000.000 SIT,
c) obvestilna vertikalna signalizacija –
orientacijska vrednost 15,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 19. 2.
1996 od 9. do 12. ure ali kasneje po dogovoru.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, rok dobave, reference o kvaliteti materiala in plačilni pogoji.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 3. 1996 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za dobavo vertikalne signaliazcije”.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 3. 1996
ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Avtocesta, Ljubljana
Št. 0048-308/5-96
Ob-354
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
proračunu (Ur. l. RS, št. 26/94) in v zvezi z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za oddajo del: za objekt Uprava za
notranje zadeve Celje, Obnova
pisarniških prostorov in prostora za
pridržanje PMP Rogaška Slatina,
Rogaška Slatina
1. Predmet razpisa je: obnova pisarniških prostorov in prostora za pridržanje:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektroinstalcijska dela,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del pod točko
1. tega razpisa je 2,500.000 SIT.
3. Lokacija del: Rogaška Slatina.
4. Predviden pričetek del je: po podpisu
pogodbe – predvidoma 10. 3. 1996, zaključek del in montaže 1. 4. 1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– reference,
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– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe.
Natančneje so merila za najugodnejšega
ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno opremljene: prva kuverta mora biti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/5-96 za Obnovo pisarniških prostorov
in prostora za pridržanje PMP Rogaška Slatina – dokumentacija”, druga kuverta z oznako “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/5-96
za Obnovo pisarniških prostorov in prostora za pridržanje PMP Rogaška Slatina –
ponudba”.
Na vsaki kuverti mora biti navedeno ime
in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ - RS, Štefanova 2, Ljubljana.
Ponudbe morajo prispeti na naslov do
26. 2. 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ - RS, Štefanova 2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 27. 2. 1996 ob
11. uri, v prostorih MNZ - RS, UUNZ, Beethovnova 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od tri mesece od dneva razpisa, podpisani
in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON - 1, BON - 2, oziroma BON - 3), v nasprotnem primeru bo
ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.
Obrtniki predložijo zaključni račun in izjavo banke o povprečnem mesečnem stanju
na žiro računu za zadnje tri mesece, ki ne
sme biti starejše od tri mesece od dneva
razpisa.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.
11. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in vzdrževanje objektov, Cankarjeva 4, Ljubljana, vsak
delovnik – 20., 21. in 22. 2. (torek, sreda,
četrtek) od 9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
istem naslovu (točka 11.) ali po telefonu
061/302-552 med 7. in 8. uro, Jani Topolovec.
Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

membi odredbe o postopku javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavljamo

6. Orientacijska vrednost vseh izvedenih
storitev je 40 mio SIT.
7. V javnem razpisu lahko sodelujejo le
pravne osebe, ki so registrirane v Republiki
Sloveniji.
8. Pojasnila k razpisu dobijo ponudniki
pri Janezu Bučarju, tel. 061/16-83-555, vsak
dan od 8. do 10. ure.
9. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in točen naslov ponudnika,
– izpis iz sodnega registra, skupaj z izpisom dejavnosti podjetja, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– kadrovski sestav in število zaposlenih
v podjetju ponudnika,
– opis razpoložljive opreme za izvajanje
zaščite blaga,
– dovoljenje za uvoz specifičnih dezinsekcijskih sredstev (Phostoxin),
– kopijo obratovalnega dovoljenja,
– reference (vrsta in obseg opravljenih
del, območje delovanja).
10. Za ugotavljanje sposobnosti so odločujoče navedbe pod tč. 9.
11. Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati v tajništvu Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII z vidno oznako Ponudba – zaščita
blaga – Ne odpiraj, do 15. 3. 1996 do 10.
ure. Za dostavo po pošti je veljavni poštni
žig do 14. 3. 1996 do 24. ure.
12. Ponudniki bodo o izbiri o sposobnosti izvajalca za razpisana dela obveščeni pisno do vključno 20. 3. 1996.
13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-308
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter odredbe o spre-

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII.
2. Predmet naročila: izvajanje količinske
in kakovostne kontrole kmetijsko živilskega in neživilskega blaga.
3. Rok izvedbe storitev: v letu 1996.
4. Lokacija izvajanja kontrole blaga: na
mejnih prehodih oziroma v skladiščih v Republiki Sloveniji.
5. V javnem razpisu lahko sodelujejo le
pravne osebe, ki so registrirane v Republiki
Sloveniji.
6. Pojasnila k razpisu dobijo ponudniki
pri Janezu Bučarju, tel. 061/16-83-555, vsak
dan od 8. do 10. ure.
7. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in točen naslov ponudnika,
– izpis iz sodnega registra, skupaj z izpisom dejavnosti podjetja, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– kadrovski sestav in število zaposlenih
v organizaciji ponudnika,
– opis razpoložljive opreme za izvajanje
kontrole,
– reference (vrsta in obseg opravljenih
del, območje delovanja).
8. Za ugotavljanje sposobnosti so odločujoče navedbe pod tč. 7.
9. Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati v tajništvu Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII z vidno oznako Ponudba – kontrola blaga – Ne odpiraj, do 15. 3. 1996 do 10.
ure. Za dostavo po pošti je veljavni poštni
žig do 14. 3. 1996 do 24. ure.
10. Ponudniki bodo o izbiri o sposobnosti izvajalca za razpisana dela obveščeni pisno do vključno 20. 3. 1996.
11. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.
Ob-356
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter odredbe o spremembi odredbe o postopku javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII.
2. Predmet naročila: izvajanje ukrepov
zaščite blaga pred živalskimi in rastlinskimi
škodljivci.
3. Rok izvedbe storitev: v letu 1996.
4. Lokacija izvajanja ukrepov zaščite
blaga: v skladiščih v Republiki Sloveniji.
5. Vrste skladišč v katerih se bo izvajala
zaščita blaga: podna betonska skladišča, betonske silosne celice, kovinske silosne celice.

Ob-357
Občina Jesenice v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in odredbo o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti izvedbe
idejnega projekta reciklažnega dvorišča
za zbiranje sekundarnih surovin za
Občini Jesenice in Kranjska Gora
1. Naročnik: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Titova 78.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalcev s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvedbe idejnega projekta reciklažnega dvorišča za zbiranje sekundarnih surovin na Občini Jesenice in Kranjska Gora.
3. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije, potrebne za izdelavo ponudbe,
ponudniki dobijo na JEKO-IN, Javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Sektor
Komunala, Spodnji Plavž 6, pri Nuši Jelenc,
dipl. inž. tel. 064/81-850.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– referenčne podatke o izvajanju tovrstnih del,
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– dokazila o strokovni usposobljenosti kadrov s potrebnimi pooblastili in zahtevami.
5. Merila za izbiro izvajalcev s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izdelave
zgoraj omenjenega projekta so navedena v
točki 4 tega razpisa.
6. Ponudbe za izdelavo tega projekta se
bodo zbirale le od ponudnikov, ki jim bo
priznana sposobnost po tem razpisu.
7. Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije pošljite v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Jesenice, Titova 78, Jesenice.
Ta rok začne teči z dnem objave v Uradnem listu RS. Kot pravočasno prispele se
bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do ponedeljka, 18. 3.
1996.
Ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti,
s pripisom: "Ne odpiraj – Ponudba za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti izvedbe idejnega projekta reciklažnega dvorišča".
8. Odpiranje ponudb bo javno. O
kraju in času odpiranja bodo ponudniki obveščeni pisno. Predstavniki ponudnikov
morajo imeti pisno pooblastilo za zastopanje.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 15 dneh od
dneva objave odpiranja ponudb.

– izjavo, da ima ponudnik za razpisana
dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na enoto (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),
– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilne pogoje.
Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– strokovna usposobljenost kadrov,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del,
– cene za razpisana dela (najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši),
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev, določenih z razpisom.
8. Ponudbe v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije pošljite v roku 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, Titova
78, Jesenice.
Ta rok začne teči z dnem objave v
Uradnem listu RS. Kot pravočasno prispele se bodo štele tiste ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 18. 3. 1996 do 12.
ure.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti, s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba za
izvedbo gradbenih in montažnih del pri plinifikaciji naselja Podmežaklja na Jesenicah”.
9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Jesenice, Titova 78, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Jesenice

gister-Fabjan, Slavica Partlič, Milan Renko,
Marijan Zlobec.

Ob-358
Občina Jesenice na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih in
montažnih del pri plinifikaciji naselja
Podmežaklja na Jesenicah
1. Investitor: Občina Jesenice, Titova 78,
Jesenice.
2. Predmet razpisa so:
– zemeljska in gradbena del,
– montažna dela,
– izgradnja merilno-reducirne postaje.
3. Razpisna dokumentacija je na razpolago v prostorih Javnega komunalnega podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice – sektor Zemeljski plin, Titova 49, Jesenice, vsak delovni dan od 20. 2. do 27. 2. 1996 od 8. do
12. ure.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
064/81-744 pri Zvonetu Hrastarju.
4. Orientacijska
vrednost
del
je
21,000.000 SIT.
5. Predviden rok pričetka del je v mesecu aprilu 1996.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– ustrezno odločbo za izvajanje montažnih del na plinovodnem omrežju,
– zahtevane reference,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
kadrov,
– seznam opremljenosti z veljavnimi atesti naprav,

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih

Ob-359
Ime javnega glasila: RAZGLEDI.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja, dotacija Ministrstva za kulturo.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Sklad RS za razvoj, Slovenski odškodninski
sklad, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Izdajatelj: DELO časopisno in založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Mitja Meršol, Emil Šuštar, Jure Apih.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Mojca Drčar-Murko, Ivan Gerenčer, Lučka Ma-

Ime javnega glasila: DELO.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Sklad RS za razvoj, Slovenski odškodninski
sklad, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Izdajatelj: DELO časopisno in založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Mitja Meršol, Emil Šuštar, Jure Apih.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Mojca Drčar-Murko, Ivan Gerenčer, Lučka Magister-Fabjan, Slavica Partlič, Milan Renko,
Marijan Zlobec.
Ime javnega glasila: NEDELO.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Sklad RS za razvoj, Slovenski odškodninski
sklad, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Izdajatelj: DELO časopisno in založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Mitja Meršol, Emil Šuštar, Jure Apih.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Mojca Drčar-Murko, Ivan Gerenčer, Lučka Magister-Fabjan, Slavica Partlič, Milan Renko,
Marijan Zlobec.
Ime javnega glasila: MM MARKETING MAGAZIN.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Sklad RS za razvoj, Slovenski odškodninski
sklad, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Izdajatelj: DELO časopisno in založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5.
Člani uprave izdajatelja: Tit Doberšek,
Mitja Meršol, Emil Šuštar, Jure Apih.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Mojca Drčar-Murko, Ivan Gerenčer, Lučka Magister-Fabjan, Slavica Partlič, Milan Renko,
Marijan Zlobec.

Sklici skupščin
Št. 039/96
Ob-306
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah sklicujem
skupščino družbe
v ponedeljek, dne 18. 3. 1996, z začetkom ob 16. uri, v sejni sobi v pritličju poslovne stavbe Slovenijalesa v Ljubljani, Dunajska 22, z naslednjim dnevnim redom:
1. Ugotovitev udeležbe, imenovanje
predsednika skupščine, zapisnikarja in notarja.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
skupščine, zapisnikarja in notarja.
2. Sprejem računovodskih izkazov in poslovnega poročila za leto 1994.
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Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme računovodske izkaze in poslovno poročilo za leto
1994.
3. Sprejem revizorskega poročila za poslovno leto 1994.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme revizorsko poročilo za leto 1994.
4. Sprejem poslovnega načrta za leto
1996.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da skupščina sprejme predlagani poslovni načrt za leto 1996.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno.
Mobitel, telekomunikacijske
storitve, d.d., Ljubljana
direktor

v višini 10% od izklicne cene na žiro račun
Agencije
za
razvoj
Zagorje,
št.
52720-601-14200.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa vrnjena v roku
dveh dni po izbiri ponudnika, vse brezobrestno.
Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku. Če kupec ne bo
plačal kupnine v pogodbenem roku, bomo
prodajo razveljavili, varščino pa obdržali.
Zemljiškoknjižni prenos se izvede šele
po poprejšnjem plačilu celotne kupnine.
7. Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin, prometni davek, takse, stroške prepisa plača kupec.
8. Pisne ponudbe morajo biti priporočeno poslane v roku 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS na naslov: Agencija za
razvoj, d.o.o., Cesta zmage 16a, Zagorje, v
zaprti ovojnici z navedbo: “Prodaja z zbiranjem ponudb – ne odpiraj”.
Ponudbe se bodo komisijsko odpirale v
ponedeljek, 4. 3. 1996 ob 8. uri, v sejni sobi
Skupščine občine Zagorje.
O odpiranju ponudb in njihovi obravnavi bo sestavljen zapisnik. Nepravočasno
prispelih ponudb komisija ne bo upoštevala.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najkasneje 7 dni po
sklicu seje Občinskega sveta občine Zagorje.
10. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkolidrugim ponudnikom sklene pogodbo o prodaji nepremičnin, ki so predmet tega razpisa.
11. Vse morebitne dodatne informacije
in možne termine ogleda nepremičnin lahko
ponudniki dobijo na naslovu Agencija za
razvoj, d.o.o., Cesta zmage 16a, Zagorje, ali
po tel. 0601/64-333.
Občina Zagorje ob Savi

Zemljišče ima površino približno 2250
m2.
Ocenjena vrednost zemljišča je 175
DEM/m2. Zemljišče je primerno za servisno-trgovsko dejavnost.
3. Stanovanjska hiša C. v Rovte 1 – Jesenice
Številka zemljiško knjižnega vložka je
962, parcele št. 1959 in 1960/1 (delno), k.o.
Jesenice.
Objekt ima koristno površino približno 613 m2 in stavbno zemljišče približno
700 m2.
Ocenjena vrednost nepremičnine je
122.565 DEM.
Objekt je bil zgrajen okoli 1760 in 1850
ter 1950 preurejen v več stanovanjskih
enot.
Za vse razpisane nepremičnine bo treba
izdelati elaborate o funkcionalnem zemljišču in izvršiti odmero zemljišča.
Ponudniki so lahko pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe,
državljani Republike Slovenije.
Vse stroške s prodajo nepremičnin in
prenosom pravic na kupca, stroške odmere
zemljišča, davke, takse, provizijo posrednika v višini 1,5% prodajne vrednosti nepremičnine in drugo, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo
ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje
in ponudil možnost zaposlitve delavcem
družb SŽ – Železarne Jesenice. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu “videno –
kupljeno”. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbe o prodaji.
Rok za zbiranje ponudb je 20 dni po
objavi.
Ponudbe morajo biti poslane na naslov:
ŽJ Meting, d.o.o., C. Železarjev 8, Jesenice,
v ovojnici z oznako “Ponudba po razpisu –
2/96”.
Vse informacije o nepremičninah in
o možnih terminih ogleda lahko ponudniki dobijo na naslovu: ŽJ Meting,
d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice, tel.
064/861-441, int. 26-26 in 28-34, telefaks 064/961-466.
ŽJ Meting, d.o.o., Jesenice

Razne objave
Št. 4/96
Ob-335
Občina Zagorje ob Savi na podlagi sklepa občinskega sveta št. 363-17/90 z dne
21. 12. 1995 razpisuje
prodajo nepremičnin
z zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje je poslovni objekt na
lokaciji C. 9. avgusta 100 v Zagorju, s koristno površino 514,50 m 2, na parc. št. 328/3
in pripadajoče zemljišče parc. št. 328/6 in
parc. št. 310/4, vse k.o. Zagorje – mesto, vl.
št. 1117.
2. Izhodiščna cena nepremičnin po cenitvenem poročilu je 436.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki morajo predložiti:
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da imajo sedež
v Republiki Sloveniji in ustrezno overjeno
pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če
ponudbo vlaga pooblaščenec,
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije.
Poleg zgoraj navedenega mora pisna ponudba obsegati še:
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– navedbo dejavnosti, ki jo ponudnik namerava opravljati v objektu,
– potrdilo o vplačilu varščine.
4. Pravočasno prispele ponudbe bo
obravnavala komisija, imenovana s strani
skupščine Agencije Občine Zgorje ob Savi
za razvoj.
O prodaji nepremičnin najugodnejšemu
ponudniku odloča Občinski svet občine Zagorje ob Savi na predlog komisije.
5. Nepremičnine so naprodaj po načelu
videno – kupljeno.
6. Vsak ponudnik mora pred končanim
rokom za oddajo ponudbe vplačati varščino

Ob-351
ŽJ Meting, d.o.o., C. železarjev 8, Jesenice, po pooblastilu družb SŽ – Železarne
Jesenice, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Zgradba računalniškega centra – ERC
Številka zemljiško knjižnega vložka je
962, št. parcele 1189/1 (delno), 1190, 1191
k.o. Jesenice.
Objekt ima koristno površino 2271 m2 in
stavbno zemljišče 2559 m 2.
Ocenjena vrednost nepremičnine je
2,773.000 DEM.
Objekt je bil zgrajen leta 1980 in je primeren za poslovno trgovski center.
Delno je oddan v najem, z možno odpovedjo do julija 1996.
2. Parkirni prostor z avtobusno postajo
Jesenice
Številka zemljiško knjižnega vložka je
962, št. parcele 1223/4 (delno) k.o. Jesenice.

Ob-340
Vigor, d.o.o., Kamna gorica 103, Kamna
gorica, preklicuje zavarovalno polico št.
41401000003 zavarovalne hiše Slovenica,
d.d., Ljubljana – življenjsko zavarovanje z
valutno klavzulo, ki glasi na podjetje.

Andolšek Slavko, Na gaju 17, Ljubljana,
preklicuje
obrtno
dovolenje,
št.
033162/1087/00-37/1995. p-9039
Avto hiša Mesojedec, Stare Črnuče 10,
Ljubljana, preklicuje homologacijo, št. AO
131560, z dne 29. 12. 1995, itip motorje
VW Polo, moč 33kW, 1043 CCM. s-9196
ce,

Merčon Jože, Selo pri Vodicah 2, Vodipreklicuje štampiljko z napisom
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MERČON JOŽE ml. SLIKOPLESKARSTVO SELO 2 61217 Vodice. s-9183

Bešić Amir, Cesta Ivana Cankarja 1/a,
Jesenice, potni list št. AA 490674. p-9014

Gulam Sonja, Pilštanj 44 a, Lesično, potni list št. AA 167927. p-9285

Bizjak Vojko, Velike Žablje 74, Ajdovščina, potni list št. AA 220711. p-9042

Gunjač Edmond, Župančiči 10, Koper,
potni list št. BA 273673. p-9286

Blodnik Simon, Ob suhi 10, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 740354. p-9002

Guček Igor, Levstikova ulica 1, Logatec, potni list št. BA 428383. s-9358

Božič Bogdan, V mlinu 25, Šempeter, maloobmejno prepustnico, št. AI 44278. p-9275

Hajduković Miro, Borštnikova ul. 55,
Maribor, potni list št. AA 22605. p-9273

Božičič Danica, Prvomajska 11, Nova
gorica, potni list št. AA 983571. p-9256

Hajšek Tatjana, Videž 28, Slovenska Bistrica, potni list št. AA 557476. p-9011

Boben Aleš, Jakčeva ulica 43, Ljubljana,
potni list št. AA 446397, izdala Upravna
enota Ljubljana 19. 8. 1992. s-9005

Herle Jože, Železnikova 20, Maribor,
potni list št. AA 808874. p-9009

Nikolič Vidoje, Ul. Vide Janežičeve 13,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna št. 27-0678/94 z dnem 1. 2. 1996.
s-9118
PRO-MAK d. o. o., Mašere Spašiča 12/7,
Ljubljana, preklicuje štampiljko ovalne oblike, premera 5 cm z napisom Martina Krpan s. p. Sežana te. 067/73-742. s-9217
PRO-MAK d. o. o., Mašere Spašiča 12/7,
Ljubljana, preklicuje štampiljko ovalne oblike z napisom PRO-MAK d. o. o. z zaščitnim znakom maka. s-9218
PRO-Mak d. o. o., Mašere Spasiča 12/7,
Ljubljana, preklicuje štampiljko ovalne oblike premera 4 cm, z napisom Martina Krpan s. p. Sežana tel. 067/ 73-742 z zaštitnim
znakom maka. s-9219
Šikman Marko, Borštnikova 3, Maribor,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
Gradbena dejavnost in mizarstvo Marko
Šikman s. p. Zagrebška 20, Maribor, tel.
411-036, 101-483. m-172
Zajec Darko, Poljanska cesta 47, Ljubljana, preklicuje odločbo o izpoljevanju določenih pogojev za opravljenje obrtne dejavnosti, št. 028819/0647/00-35/1995 dne
6. 3. 1995 izdala OZS Ljubljana, Celovška
71. s-9211
Zav. vzajemne pomoči, Dvoržakova 5,
Ljubljana, preklicuje štampiljki okroglih oblik z napisom Zavod za organizacijo in izvajanje vzajemne pomoči članom p. o.,
Dvoržakova 5, Ljubljana. s-9106

Izgubljene listine
preklicujejo

Brus Miran, Štrihovec 26, Šentilj, potni
list št. BA 311615. m-79
Budinoska Ines, Prešernova 26, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 493001. s-9246

Hrvatin Siniša, Hrvatini 208/a, Ankaran,
potni list št. AA 352526. p-9232
Hudales Oskar, Sergeje mašere 9, Koper, potni list št. AA 5697. g-9101

Budinoska Mirjam, Prešernova 26, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 687502. s-9249

Ivanuša Mitja, Breg pri Polzeli 13/A,
Polzela, potni list št. AA 802774. p-9244

Budinoski Marino, Prešernova 26, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 494000. s-9247

Jarc Zdenka, Miren 64, Miren, petletno
listino po VS, št. AI 30147. p-9269

Budinoski Voislav, Prešernova 26, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 19724. s-9248

Jern Boris, Jurski dol 6, Pesnica, potni
list št. AA 1337. m-51

Černjul Boris, Ljubljanska cesta 60, Celje, potni list št. BA 307613. p-9003

Jern Erik, Jurski vrh 6, Zgornja Kungota, potni list št. SOP 5035. m-53

Čertalić Jaroslav, Kvedrova c. 10, Ljubljana, potni list št. BA 45757. s-9328

Jern Polonca, Jurski vrh, Zgornja Kungota, potni list št. SOP 5058. m-52

De Brea Diego, Rožna dol. Pod gričem
50, Nova Gorica, potni list št. AA 354496.
p-9276

Jurimić Danijel, Škofjeloška 23, Medvode, potni list št. AA 878432, izdala Upravna
enota Ljubljana 23. 3. 1993. s-9264

Di Lauro Karmen, Kraljeva ulica 43,
Ljubljana, potni list št. AA 764433. s-9146

Jurimić Mira, Škofjeloška c. 23, Medvode, potni list št. AA 878364, izdala Upravna
enota Ljubljana 23. 3. 1993. s-9265

Dolhar Branko, Rateče 39, Rateče, potni
list št. AA 266417. p-9032
Dominik Tomaž, Cerkova 12, Ljubljana,
potni list št. BA 455292. s-9210

Jurimič Ivan, Škofjeloška 23, Medvode,
potni list št. AA 878431, izdala Upravna
enota Ljubljana 23. 3. 1993. s-9263

Fantinič Aleš, Cesta med vinogradi 22,
Koper, potni list št. AA 206192. p-9008

Kanoni Urša, Trebinjska 12, Ljubljana,
potni list št. BA 205907. s-9207

Ferlan Erika, Povšetova ul. 14, Ljubljana, potni list št. AA 290007. p-9234

Kerševan Igor, Ul. oktobrske revolucije
27, Izola, potni list št. AA 508703. s-9018

Ferlan Miha, Povšetova ulica 14, Ljubljana, potni list št. AA 290008. p-9235

Kniplič Janko, Orehovski vrh 25, Gornja
Radgona, potni list št. AA 348114. p-9029

Filipovič Robert, Cesta na Markovec 49,
Koper, potni list št. AA 209724. p-9012

Kniplič Miran, Orehovski vrh 25, Gornja Radgona, potni list št. AA 348115.
p-9028

Potne listine

Fras Ana, Ul. pohorskega bataljona 64,
Maribor, potni list št. AA 548868. p-9250

Ajdovec Nives, Orlova 12 A, Ljubljana,
potni list št. AA 307523. s-9313

Gašperšič Jožica, Litijska c. 317/a, Ljubljana, potni list št. BA 375908, izdala Upravna enota Ljubljana 27. 6. 1994. s-9330

Andrijoli Denis, Ivančičeva 24, Ankaran, maloobmejno prepustnico, št. AI 31157.
g-9221

Gojković Milka, Topniška 28, Ljubljana, potni list št. AA 715152. s-9168

Kobasič Lalija, Poštni vrt 13, Logatec,
potni list št. AA 336022, izdala Upravna
enota Logatec 4. 8. 1992. s-9165

Gojkovič Mirjana, Topniška 28, Ljubljana, potni list št. AA 451111. s-9167

Kopec Franc, Marinčki 5, Ljubljana, potni list št. BA 498925. s-9031

Golob Erika, Murkova ul. 5, Maribor,
potni list št. BA 112739. p-9245

Kopušar Danijel, Šempeter v Savinjski
dolini 35, Žalec, potni list št. AA 864124.
s-9243

Anušek Kristina, Tomšičeva 43, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 302837. p-9239
Bavec Jožica, Ograde 21, Stari trg pri
Ložu, potni list št. AA 687193. s-9309
Bedrač Franc, Slatina 55B, Cirkulane,
potni list AA 24003. s-12110

Grah Ema, Št. Kovača 40, Murska Sobota, potni list št. BA 221285. p-9296

Beretič Marijan, Melikova 78, Ljubljana, potni list št. AA 450304. s-9059

Grašič Daniela, Mariborska c. 13, Slivnica pri Mariboru, potni list št. AA 776013.
p-9246

Bevk Viktor, Na rojah 7/a, Tolmin, potni
list št. AA 522732. p-9040

Grozdanovič Dobrica, Sladki vrh 5, Sladki vrh, potni list št. AA 999369. m-36

Kobal Marija, Oševljek 37 c, Nova Gorica, petletno listino po VS, št. 4214, izdala
UE Nova Gorica. p-9251

Kos Janez, Trboveljska c. 1, Zagorje,
potni list št. AA 947031. p-9242
Kosić Perica, Na peči 6, Ljubljana, potni
list št. AA 454411. s-9109
Kovač Franc, Bodonci 56, Bodonci, maloobmejno prepustnico, št. 9834/82. p-9248
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Kovač Janez, Pod gonjami 34, Prevalje,
potni list št. AA 351784. p-9021

Pavlin Samo, Brilejeva 9, Ljubljana, potni list št. BA 130260. s-9293

Tekavec Marjan, Motnica 5, Trzin, potni
list št. AA 52534. s-9356

Kozina Mojca, Bračičeva ulica 17, Kočevje, potni list št. BA 242822. g-9099

Pere Denis, Linhartova 86, Ljubljana,
potni list št. AA 18690. s-9314

Košak Robert, Na pobočju 12, Lukovica
pri Brezovici, potni list št. BA 70231, izdala
UE Vrhnika. s-9166

Pečovnik Matjaž, Prečna ulica 4, Slovenska Bistrica, potni list št. AA 75665.
p-9015

Teržav Vili, Tadobrovo 104, Škofja vas,
potni list št. AA 410759. g-9102
Tetičković Danica, Ul. pohorskega bataljona 53, Maribor, potni list št. BA 370138.
p-9277

Košuta Erik, T. Brejca 11, Kromberk, Nova Gorica, potni list št. BA 216823. p-9007

Podbrežnik Božidar, Majšperk 34, Majšperk, potni list št. BA 264116. g-9100

Kraut Jože, Ihova 30, Benedikt, potni
list št. BA 297938. m-32

Podgoršek Leopold, Krčevina pri Vurbergu 180, Spodnji Duplek, potni list št. AA
024109. p-9041

Kraut Jožef, Ihova 30, Benedikt, potni
list št. AA 402052. m-33
Krivec Izidor, Lindek 19, Celje, potni
list št. AA 152183. p-9043
Kropec Srečko, Pesnica pri Mariboru 21,
Pesnica, potni list št. AA 23985. m-2
Letnik Mladen, Zg. Veličina 75, Voličina, potni list št. BA 297865. m-131
Lichteneger Danilo, Brdinje 56, Ravne,
potni list št. AA 053682. p-9006
Lipič Rado, Prevalje pod Krimom 43,
Preserje, potni list št. AA 932966. s-9060

Pogačar Frančišek, Gubčeva ulica 1, Krško, potni list št. AA 476835. p-9249
Poje Damjana, V Rojco 44, Notranje Gorice, potni list št. AA 319146. s-9260
Pušlar Matic, Martinova 59, Ljubljana,
potni list št. AA 312447. s-9215
Pušnik Niko, Josipdol 57, Ribnica na Pohorju, potni list št. AA 0480302. p-9035
Pšeničnik Radovan, Javornik 20, Ravne,
potni list št. AA 052832. p-9022

Tripar Mario, Kraška ulica 2 A, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 29371.
p-9010
Tuta Maks, Ulica prekomorskih brigad
8, Tolmin, potni list št. AA 055303. p-9291
Valentinčič Jana, Bratov Hvalič 125, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
42897. p-9274
Vudler Gregor, Hrenca 11 a, Malečnik,
potni list št. AA 443676. p-9034
Zagvozda Ivan, Jakčeva 22, Ljubljana,
potni list št. BA 240040. s-9351
Zega Zinka, Koroška 6, Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 064-1438/94. m-153

Lorger Vladimir, Sladki vrh 8, Sladki
vrh, potni list št. BA 370448. m-143

Raimondi Valter, Drevored 1. maja 8,
Izola, maloobmejno prepustnico, št. AI
99086. s-9025

Druge listine

Lovrenčak Anton, Ljubljanska 8, Celje,
potni list št. AA 540939. g-9349

Ricinger Branko, Sladki vrh 8, Pesnica,
potni list št. BA 211233. m-29

Ademovič Adil, Dol pri Ljubljani, diplomo, št. 159, šolsko leto 1984/85. p-9038

Lukačič Janez, Sveti Tomaž 28 a, Tomaž, potni list št. AA 181385. g-9082

Rihter Aljoša, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, potni list št. BA 315606. s-9355

Luša zofija, Turšičeva trg 3, Piran, maloobmejno prepustnico, št. 2750. g-9348

Ristić Andrej, Tovarniška c. 93, Ceršak,
priglasitveni list, opravilna št. 065-435/95 z
dnem 22. 11. 1995. m-65

Adriatic - Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
0279811. g-9266

Majdič Vitan, Tavčarjeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 537703, izdala Upravna
enota Ljubljana 29. 10. 1992. s-9050

Rojc Franc, Podgorje 28, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI 071161. p-9004

Maras Mate, Partizanska 30, Ravne, potni list št. AA 351254. p-9005

Selan Milan, Blatna Brezovica 89, Vrhnika, potni list št. AA 003323. s-9169

Mencigar Tatjana, Ručigajeva cesta 21,
Kranj, potni list, št. AA 218942, izdala
Upravna enota Ljubljana 23. 6. 1992. s-12024

Sladnjak Janko, Borova vas 14, Maribor,
potni list št. BA 39839. p-9290

Adrović Azra, Zvezda 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1050423,
št. reg. 208651. s-9197
Alagić Hasan, Celovška cesta 502, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 332572. s-9182

Stevčevski Dušan, Mrakova ulica 2,
Kranj, potni list št. AA 648906. s-9312

Alić Mirsad, Obala 126, Lucija, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14049. g-9229
Andrašec Ivan, Ig 419, Ig, zavarovalno
polico, št. 0281394. s-9288

Strožer Ida, Sv. Lovrenc 68, Prebold,
potni list št. AA 747386. p-9013

Andrejaš Stanislav, Lenartova pot 001,
Brežice, listino. p-9306

Milač Maja, Zg. Pirniče 5, Medvode, potni list št. AA 974676. p-9026

Stuparić Stjepan, Cven 85, Ljutomer,
potni list št. AA 786525. p-9297

Miličevič Vladimir, Runkova 6, Ljubljana, potni list št. BA 289418, izdala Upravna
enota Ljubljana 17. 1. 1994. s-9142

Sušelj Aleksander, Kosovelova 5, Izola,
maloobmejno
prepustnico,
št.
8767-10631-1276. p-9270

Antonič Duško, Podlug, Sanski most, diplomo Srednje metalurške šole v Mariboru,
letnik 1986. m-177
Antosiewicz Nina, Lucija, Vojkova 40,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10399, izdala UE Piran. s-9103

Mizerit Davor, Šmarska 68, Koper, potni list št. AA 85862. p-9233

Šalkovič Damir, Parecag 62, Piran, potni
list št. AA 511458. p-9230

Mušič Janez, Tratnikova 42, Ljubljana,
potni list št. AA 766266. s-9254

Šavle Primož, Škocjan 35 F, Škocjan,
potni list št. AA 5463. p-9240

Obranovič Irena, Sv. Anton, Hrib 15, Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
36771. p-9311

Šerbinek Robert, Kresnica 41, Šentilj v
Slovenskih Go, potni list št. 695. m-132

Mihelič Marina, Zavrti 11, Sodražica,
potni list št. AA 738615, izdala Upravnaenota Ribnica 26. 1. 1993. s-9141

Obranovič Tomaž, Hrib 15, Sv. Anton,
Pobegi, maloobmejno prepustnico, št. AI
23627. p-9312
Orel Manja, Beblerjeva 5, Koper, potni
list št. AA 208213. p-9238
Padovan Dolores, Lucija, Vojkova 19,
Portorož, potni list št. AA 504175. g-9220
Pavlič Matija, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list št. BA 144572. s-9186

Škreblin Nada, Ul. Simona Gregorčiča 15,
Radovljica, potni list št. AA 146636. s-9040
Šuligoj Marko, Rožna dolina, c. 25 maja
25 a, Nova Gorica, petletno listino po VS,
št. AI 42987. p-9267
Šumer Radoslav, Recenjak 1, Lovrenc/Pohorje, priglasitveni list, opravilna
št. 068/0553/95. m-46
Tanev Boris, Gradiška 570, Pesnica, potni list št. BA 113898. m-5

Artač Barbara, Šegocva 14, Novo mesto,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31573. s-9154
Artnik Vida, Kvedrova 8, Koper, vozniško dovoljenje. g-9294
Babič Andrija, Hrušica 58/D, Jesenice,
vozniško dovoljenje, izdala UE Jesenice.
g-9071
Babič Sabina, Tomšičeva 70/c, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 707506. g-9289
Bajrić Sanela, Podlubnik 159, Škofja Loka, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-9123
Barukčič Adrija, Dragoslavci, Doboj,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika in zaključno
spričevalo Gradbene srednje šole v Mariboru. m-11
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Bauman Ratko, Oračeva 6, Miklavž,
obrtno dovolenje, št. 064-1304/94. m-81

Bonin Nataša, Kampel 70, Koper, delovno knjižico. g-9291

Baumgartner Mirko, Bratovševa ploščad
22, Ljubljana, vozno karto, št. 236 s sto
procentnim popustom. s-9004

Bortek Simona, Polje c. XII /2a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8022.
s-9039

Cizelj Bernarda Irena, Jamova 48, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26067.
s-9360

Bačun Sergeja, Cesta proletarskih brigad 63, Maribor, diplomo Srednje zdravstvnene šole, izdano leta 1993. m-87

Bostič Essie, Ulica bratov Škofov 3,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje kemijske šole, izdano leta 1985, na ime Smlatić Essie. s-9191

Benedik Gregor, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
148685. s-9307
Benedik Gregor, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 5251, izdalo
Ministrstvo za obrambo. s-9308
Berglez Tomaž, Za jezom 12, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 736175.
g-9245
Berisha Sedat, Neubergerjeva 2, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424436324. s-9032
Beriša Sinan, Dravska ul. 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105845.
m-101
Bernardis Milan, Ulica svobode 8, Piran,
delovno knjižico. g-9343
Berstovšek Robert, Ul. kozjanskih borcev 4, Brežice, spričevalo 1. letnika Strojne
šole, št. 1191. g-9340
Bezenšek Sonja, Breg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 844096,
št. reg. 142635. s-9311
Bezjak Janez, Arbajterjeva 9, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanske šole v Mariboru, letnik 1978.
m-163
Bezjak Vesna, Sladkogorska 36, Ceršak,
zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, letnik 1993.
m-100
Bislimi Erzad, Ruška c. 77, Maribor, delovno knjižico . m-71
Bitenc Aleš, Rožna dolina c. VI 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
192227, S 513558, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-9112
Bitenc Blaž, Medvoška cesta 10, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483659, št. reg. 194903. s-9261
Bizjak Irena, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18354.
s-9208
Bizjak Matej, Dolga Poljana 61 B, Vipava, dijaško mesečno vozovnico, št. 31881.
s-9295
Blitović Muris, Ljubljana, spričevalo Železničarskega šolskega centra v Ljubljani,
izdano leta 1989. s-9193

Cmager Venčeslav, Kajžar 18, Miklavž,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
v Mariboru, letnik 1981. m-125
Cobl Miran, Smetanova ul. 68, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 67215.
m-85

Brdarič Peter, Cesta talcev 18, Velenje,
indeks, št. 93344619 Fakultete za strojništvo v Mariboru. m-116

Cpešič Edi, Dragučova 29, Pesnica, zaključno spričevalo OŠ Slavko Šlander Maribor, letnik 1986. m-95

Bregar Viktor Zmagoslav, Vrhek 6, Tržišče, diplomo Srednje šole tehnične in
zdravstvene usmeritve Boris Kidrič v Novem mestu, izdana leta 1986. s-9115

Cvetka Zupanc, Rojska c. 11, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1408.
s-9194

Breznik Blaž, Sejmiška 21, Domžale,
vozniško dovoljenje, št. 21425. g-9008
Brljavac Marjan, Hrvatini 208 c, Ankaran, vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št.
4262, izdala UE Koper. g-9346
Bruči Hamdi, Štrekljeva 68, Maribor, delovno knjižico. m-83
Bukorović Lazar, Biskupja vas, Knin,
spričevalo o zaključnem izpitu ŽIŠ v Mariboru, letnik 1977. m-59
Bukovec Rajko, Gomile pri Kogu 12,
Kog, spričevalo OŠ Miklavž pri Ormožu,
letnik 1990. m-173
Bukovšek Barbara, Stara cesta 14, Portorož, zaključno spričevalo Gimnazije Poljane, šolsko leto 90/91. g-9279

Čakarun Anđel, Kolomban 10/c, Ankaran, vozniško dovoljenje. g-9230
Čare Bine, Grizoldova 12, Maribor, diplomo Visokotehnične šole v Mariboru, letnik 1982. m-160
Čebokli Roman, Sedlo 44, Breginj, vozniško dovoljenje, št. 593399. p-9252
Češarek Marija, Rašica 6, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje lesne šole v
Ljubljani, izdano leta 1983. s-9297
Čosić Vahidin, Makedonska 93, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbene srednje šole v Mariboru, izdano leta
1990. m-174
Čovran Mario, Ul. heroja Šlandra 19,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu prometne šole v Mariboru, letnik 1995. m-82

Buljevič, Portorož, delovno knjižico.
g-9251

Črešnar Boštjan, Gaberca 36, Lovrenc/Pohorje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 26306. m-144

Canakar Janez, Smrečje 34, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 68714. s-9171

Čuk Katja, Ulica OF 1, Logatec, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2265. s-9301

Car Aleš, Fabianijeva ulica 41, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1003353, št. reg. 137969. s-9150

Dakič Marko, Nanoška 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11478, izdalLPP. s-9079

Car Zdravko, Donja Višnjica 134, Hrvatska, diplomo Gradbene srednje šole v
Mariboru, letnik 1988. m-157

Debenjak Alenka, Gregorčičeva 27, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18925. m-180

Causeng Rasso, Volaričeva 34, Postojna, zavarovalno polico, št. 0290465. g-9287

Demaku Fadilj, Štrekljeva 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106439.
m-176

Cedilnik Tjaž, Šentjanc 6, Porotorž, vozniško dovoljenje, št. 9084. g-9081
Celec Mirjam, Kvedrova 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35063. s-9111
Cep Nevenka, Belokranjska 32, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicnoind. kov. šole v Mariboru, letnik 1977.
m-62
Cestnik Leon, Ob Rogoznici 6, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu, šolsko leto
1990/91. p-9033

Demšar Boris, Plodršnica 12 a, Jakobski
dol, zavarovalno polico, št. 319352. m-9
Dermota Vesna, Ilovški štradon 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22724.
s-9354
Despotovič Zorka, Cesta M. Tita 2 A,
Jesenice, zavarovalno polico, št. 0271381.
g-9334
Di Lauro Karmen, Kraljeva ul. 43, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 332000. s-9147

Bogolin Sergeja, Veliki kamen 45, Koprivnica, indeks PF v Mariboru. m-42

Cetinski nataša, Vrhovčeva 8 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30575.
s-9209

Dimec Matej, Litostrojska 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8201.
s-9153

Bolčina Mitjan, Sp. Rečica 105, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8916,
izdala UE Laško. p-9057

Cih Karlo, Kogojeva 10, Ljubljana,
vozovnico, št. 1447 s 100% popustom.
s-9038

Djinovski Vesna, Bratovševa ploščad 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 200238. s-9159

Bombek Mirko, Velika nedelja 10, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, izdala UE Ormož. g-9323

Cilenšek Franci, Ulica Mire Pregljeve 4,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3501. g-9338

Doležal Jendo, Krakovski nasip 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848987, št. reg. 99133. s-9132
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Dolšak Aleksander, Ul. 8. februarja 53/a,
Dravski dvor, zaključno spričevalo Poklicne avtomehanske šole v Mariboru. m-23

Fras Miran, Novinci 54, Vitomarci, delovno knjižico, reg. št. 34252. p-9307

Hegler Nataša, Škofjeloška cesta 13,
Medvode, delovno knjižico. s-9233

Dominko Stanislav, Renkovci 125, Turnišče, zavarovalno polico, št. 99555. g-9332

Gajšek Marjana, Gregorčičeva 29 b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11479. m-98

Hosta Boštjan, Hribi 26, Škofljica, delovno knjižico. s-9063

Dragšič Peter, Golobova ul. 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
25989. m-185

Gerlica Metod, Potovrh vrh 33, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCF, izdala UE Novo mesto. g-9084

Drevenšek Liljana, Pohorska 6, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 38848. p-9301

Gerlič Robert, Cesta 14. divizije 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
69998. m-56

Drobinc Božidar, Gosposvetska 36, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
70572. m-184
Drolc Martina, Matija Blejca 16, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13737. g-9226

Globočnik Miroslav, Gorenje Blato 101,
Škofljica, evidenčni list za plovilo, št. KP
22-86 08/03-1441/82/93. s-9306

Hozjan Jožef, Vičava 66, Ptuj, spričevalo 8. razreda OŠ Toneta Žnidariča Ptuj, šolsko leto 1970/71. g-9030
Hočevar Ciril, Ambrus 16, Zagradec, zaključno spričevalo Tehniške šole za strojništvo, šolsko leto 1983/84. s-9145
Hrga Janko, Dornava 147, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29615, izdala UE Ptuj. g-9231

Golob Adrijana, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, zdravstveno izkaznico. g-9014

Hribar Antonija, Skaručna 14 D, Skaručna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S64922, št. reg. 23606. s-9258

Drole Klemen, Belca 30 F, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Jesenice. g-9227

Goltner Vesna, Dupleška c. 204, Maribor, diplomo Srednje trgovske šole v Mariboru, letnik 1986. m-105

Hromc Gregor, Šmartinska 269, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Nove Jarše
vLjubljani, izdano leta 1990. s-9202

Duraković Ramiz, Bosanska Krupa, spričevalo 1. in 2. letnika Gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani. g-9023

Gombač Anton, Slovenska c. 21, Ljubljana, delovno knjižico. s-9047

Hrvatin Branko, Partizanska ul. 16, Koper, potrdilo za voznika motornih vozil, kat.
A, št. 6905/95, izdal Izpitni center Ljubljana. s-9160

Durmišević Ramiz, Otmarja Novaka 5,
Jesenice, vozniško dovoljenje. g-9092
Emberšič Slavko, Pernica 44/b, Pernica,
zavarovalno polico, št. 0328860. m-183
Emberšič Slavko, Pernica 44/b, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 75360.
m-182
Ereš Niko, Belokranjska 23, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
53122. m-4
Erman Rozalija, Karlovška cesta 15,
Ljubljana, diplomo, št. 398/72-73, izdana
leta 1973, na ime Erman rojena Golob.
s-9353
Ezgeta Karolina, Kardeljeva 80, Maribor, maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije, letnik 1974. m-109

Gorenc Peter, Ljubljanska 103, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25621,
izdala UE Domžale. s-9175
Goričan Vili, Pesnica 45, Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
3294. m-34

Huber Andrej, Cvetna 10, Murska Sobota, indeks, št. 61101380 Pedagoške fakultete v Mariboru. m-12

Gosnik Bojan, Pobrež 13, Slovenske Konjice, delovno knjižico. m-80

Hudina Metka, Zagaj 5, Bistrica/Sotli,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9420, izdala SO Šmarje pri Jelšah. p-9016

Gradišek Roman, Kozje 155, Kozje, indeks. m-147

Humar Vera, Šempas 34, Šempas, vozniško dovoljenje, kat. B. p-9265

Grdinič Zoran, Jagičeva ul. 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75635.
m-168

Iskra Aleš, Šentpeter 35, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 28665,
izdala UE Novo mesto. g-9080

Gregori Almira, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1969, na
ime Gregorič Almira. s-9108

Ivanič Branko, Ig 322, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 733667, št. reg.
80014. s-9137
Ivanuša Katja, Slamnikarska 4, Mengeš,
dijaško mesečno vozovnico, št. D 501127.
s-9035

Fabijan Milena, Veliki Rigelj 1, Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCE,
št. 20383. g-9326

Gregorčič Franc, Kovorska cesta 7, Bistrica pri Tržiču, zaključno spričevalo Gradbenega šolskega centra Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1964. s-9243

Fabjan Vesna, Čolnarska cesta 16, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 8246366.
s-9143

Grobelnik Milan, Levec 5, Petrovče,
zavarovalno polico, št. AO 0217255.
g-9028

Jan Ksenija, Linhartova cesta 68, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Boris Kidrič
v Ljubljani, izdano leta 1992. s-9058

Ferk Suzana, Kamenškova 40, Maribor,
spričevalo OŠ Veljka Vlahoviča Maribor,
šolsko leto 86/87. m-186

Groznik Maja, Cesta 6. junija 16, Ivančna gorica, potrdilo o znanju CPP št. 1611.
s-9170

Janžekovič Damijan, Borova vas 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106010. m-93

Filipovič Ilinka, Gerbičeva 51 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3970.
s-9331

Gruden Jože, Šmihel pod Nanosom 14,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8209. p-9262

Janžekovič Maja, Petrovičeva 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5676.
s-9121

Fister Branko, Prezerenje 10, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št.
016840. g-9131

Guček Igor, Levstikova ulica 1, Logatec,
diplomo Srednje tehnične in naravoslovne
šole v Postojni, št. 1-KS/619, izdana leta
1987. s-9359

Janžič Klavdija, Trebinjska ulica 12,
Ljubljana, diplomo Srednje komercialne šole v Ljubljani, izdana leta 1990, na ime Kordiš Klavdija. s-9242

Habič Franc, Sadinja vas 111, Sadinja
vas, delovno knjižico. s-9255

Janša Boris, Preglov trg 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12365. s-9190

Hacin Marko, Kamniška cesta 9, Domžale, diplomo Srednje kovinarske šole v
Domžalah, izdana leta 1984. s-9206

Jaušovec Sebastijan, Rošpoh -del. 207,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
96804. m-142

Hadrovič Š., Trg Franca Fakina 2/a, Trbovlje, zavarovalno polico, št. 0363678.
g-9292

Ježovnik Tamara, Miklavška 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86627.
m-97

Haxhi Bytyci, Loka 10 b, Mozirje, zavarovalno polico, št. 0202639. m-30

Ježovnik Tanja, Grombeška 1, Zgornja
Polskava, indeks Srednje šole za gostinstvo

Fittkau Manuela, Presetnika 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5040.
s-9033
Flere Sergej, Razlagova 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82324. m-78
Flis Erika, Kajuhova 15, Poljčane, delovno knjižico, št. 653543, reg. št. 3004.
m-158
Fortuna Biserka, Goriška ulica 17(a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
101137. m-150

Jamšek Tomaž, Kidričeva 14, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9354. p-9019
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in turizem, leta 1985-1989 in diplomo, izdana leta 1990 v Mariboru. m-10

Klemenčič Ines, Gosposvetska 15, Kranj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13380. s-9305

Jelen Aleš, Gotovlje 81, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 23476. p-9018

Klojčnik Rudolf, Trčova 85, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 35093.
m-48

Korošec Mateja, Bizoviška cesta 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 229096, št. reg 153537. s-9178

Jelovčan Tilka, Dol pod Gojjko 29, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
32799. p-9254
Jeran Metka, Beričevo 39, Dol, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3987. s-9046
Jerant Damijana, Rusjanov trg 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
193133, S 586666, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-9144
Jeretin dr. Stojan, Vrh 7, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 2721. p-9027
Jeršič Aleš, Na zelenici 9, Celje, vozniško dovoljenje, št. 33272. p-9271
Jesenek Marko, Marija Dobje 7, Dramlje, spričevalo. p-9294
Jojić Boro, Kidričeva 12, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0235419781.
s-9065
Josič Jadranka, Limbuška c. 100, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75261. m-64
Jugovič Bojan, Vodnikova cesta 64,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 40636, št. reg 181645. s-9325
Jurič Borislav, Štrafelova ul. 17, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 300151. m-107
Juvan Janez, Petrovičeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 733814, št. reg. 60399. s-9298
Kahrič Minka, Puhova ul. 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31519.
s-9304
Karalič Iris, Kraljevo, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Brežice, izdano
leta 1984, na ime Babič Iris. s-9239
Karničar Miha, Zg. Jezersko 83 B, Zgornje Jezersko, vozovnico, na relaciji Zg. Jezersko - Preddvor, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-9024
Kastelic Ludvik, Prušnikova ul. 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
80805. m-58
Kavčič Marko, Blekova vas 17, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
55716, št. reg 2010. s-9078
Kežman Romana, Podunje 28, Kapele,
spričevalo - diplomo Kmetijsko živilske šole, izdana leta 1988. g-9091
Klanjšček Karmen, Gospodinjska ulica
27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 134221, št. reg. 183490.
s-9192
Klemen Breda, Vešeniška 5, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
II. gimnazije v Mariboru, št. 308/80-10.
m-123

Klun Metoda, Ul. 8. februarja 81, Miklavž, zaključno spričevalo Poklicne živilske šole v Mariboru. m-122
Kneževič Milenko, Vrbnik, Knin, spričevalo o zaključnem izpitu, letnik 1982.
m-103
Knez Franc, Loka pri Framu 5, Fram,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
v Mariboru, letnik 1993. m-77
Knez Jože, Svibno 18/a, Radeče, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
Borisa Kraigherja Maribor, letnik 1976.
m-178
Kobal Mojca, Puhova 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 010867.
s-9200
Kocbek Franc, Gaj nad Mariborom 31,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 25754. m-181
Kocbek Janez, Peščena vas 3, Cerkvenjak, delovno knjižico, št. 4570. m-17
Kogovšek Roman, Mucherjeva ulica 3,
Ljubljana, indeks Biotehnične fakultete v
Ljubljani. s-9074

Kos Andrej, Ul. 22. maja 6, Oplotnica,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
v Mariboru, št. 124/84 v Mariboru. m-38
Kos Borut, Keleminova 17, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole v
Mariboru. m-141
Kotar Saša, Verovškova ulica 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
207993. s-9152
Kotnik Ivan, Zadobrova 125, Celje, vozniško dovoljenje, št. 9201. p-9299
Kotnik Marko, Ul. Staneta Severja, Maribor, spričevalo OŠ Delavske univerze v
Mariboru, letnik 1995. m-57
Kotnik Zvonko, Prisojna 4, Radlje ob
Dravi, zaključno spričevalo Poklicne lesne
šole v Limbušu, št. 42, letnik 1977. m-44
Kovač Kristjan, Andreaševa 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1730,
izdal LPP. s-9051
Kovač Marjan, Gomoljeva 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, letnik
1986. m-41
Kovač Silvestra, Šmartno ob Paki, zavarovalno polico, št. 378243. g-9252

Kok Andreja, Ul. Miloša Zidanška 9,
Šentjur, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje tehnične šole v Celju. g-9022

Kovačevič Jožica, Visole 170, Zgornja
Ložnica, spričevalo OŠ Pohorkega odreda v
Slovenski Bistrici, letnik 1977. m-155

Kokalj Zorislav, Jezerska c. 138/A,
Kranj, diplomo , št. I/333 ŠC Iskra Kranj,
izdana leta 1985. g-9290

Kovačevič Jožica, Visole 170, Zgornja
Ložnica, delovno knjižico. m-154

Kolenc Aljoša, Jemčeva 12, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25. 476, izdala Upravna enota Domžale. s-9055
Kolenc Božo, Brodarjev trg 15, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mirna na Dolenjskem. s-9097
Kolenc Jana, Cesta Andreja Bitenca 167,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 646316, št. reg. 149153. s-9237
Kolerič Ivana, Ul. obnove 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 65064.
m-16
Kološa Franc, Staneta Rozmana 6, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 10227.
p-9259
Komatar Matej, Soteska 100, Kamnik,
vozno karto, št. D 501353. g-9120
Kompolšek Andrej, Gorica pri Slivnici
72/A, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, št. 28736. p-9278
Kopina Milena, Podkoren 94, Kranjska
gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22601/18519/96. g-9347

Klemen Viktor Stane, Miklošičeva cesta
36, Ljubljana, delovno knjižico. s-9010

Kordiš Majda, Travnik 68, Loški potok,
dijaško mesečno vozovnico, št. 336 ( popust). s-9062

Klement Marjeta, Matjaševci 44, Kuzma, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29333.
p-9257

Korel Nevenka, Medloj 29, Celje, spričevalo 1. in 2. letnika Frizerske šole v Celju, letnik 1976, 77. m-119

Kovačič Bojan, Vojkova cesta 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2760, št. reg. 4414. s-9253
Kovačič Dušan, Globočnikova 26, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.
2872. p-9308
Kovačič Teja, Goriška ulica 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388131, št. reg. 191557. s-9096
Kovšca Zvonko, Kogojeva 23, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala UE Piran. g-9339
Kozar Albina, Rezijanska 15, Maribor,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika in zaključno
spričevalo Živilske šole v Mariboru. m-45
Kozde Lojze, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2824. s-9164
Kozel Ignac, Skorba 41/a, Ptuj, zavarovalno polico, št. 327647. m-115
Kozina Pavlina, Bresterniška 17, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
78080. m-72
Košak Franci, Geršakova 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100239.
m-159
Košir Tine, Zapuže 4, Begunje, diplomo
Srednje tehniške šole Iskra Kranj. g-9224
Kočevar Andrej, Ljubljanska cesta 9,
Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št.
2906. s-9158
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Krabonja Daniel, Zagrebška ul. 33, Maribor, zaključno spričevalo 4. letnika Srednje gostinske šole v Mariboru, letnik 1988.
m-124

Kvrgić Senad, Vrhpolje, Sanski most, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1990.
s-9310

Maher Dragica, Ulica H. Šlandra 19, Maribor, spričevalo 1. in 3. letnika Gostinske
šole v Mariboru. m-37

Krafogel Franc, Ul. solidarnosti 5, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6997.
s-9107

Lajnšček Gregor, Ob plantaži 12, Limbuš, spričevalo 3. letnika II. gimnazije Maribor, šolsko leto 1994/95. m-171

Krajnc Dušan, Rošpoh 86, Kamnica, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole v Mariboru, letnik 1975. m-151

Lampret Janez, Zgornja Sveča 20, Stoperce, spričevalo OŠ Majšperk. g-9222

Krajnc Zdenka, Vosek 31, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8169.
m-148
Kramberger Tomaž, Kletarska 8, Košaki, delovno knjižico. m-84
Kramer Ivan, Prešernova 25, Mozirje,
listino. p-9037
Krasko Špela, Smrečnikova 22, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
19157, izdal LPP. s-9113
Kravcov Jurij, Partizanska 71, Maribor,
delovno knjižico. m-66
Kraševec Mojca, Pokopališka ulica 45,
Ljubljana, delovno knjižico, št. 19848.
s-9066
Križ Melita, Livold 18, Kočevje, spričevalo Srednje šole za elektrotehniko in gostinstvo Zagorje ob Savi, šolsko leto
1991/92. g-9093
Kristan Gašper, Ul. M. Sedeja 3, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 23541.
g-9007
Kristanc Sonja, Planina 71, Kranj, spričevalo 1. letnika gimnazije, šolsko leto
1977/78. g-9322
Krivec Maksimiljan, Zgornja Voličina
103, Voličina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 687. m-110
Krnel Franc, Postojnska 7, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2544.
p-9288
Kropec Srečko, Pesnica 21, Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1059. m-3
Kužnar Mitja, Muharjeva 6, Ljubljana,
vozovnico s 100%, št. 1389 - s spremljevalcem. s-9352
Kužner Patricija, Štihova ulica 24, Ljubljana, delovno knjižico. s-9034
Kugonič Martin, Skorno pri Šoštanju 25,
Šoštanj, prometno dovolenje, št. 0066/0230.
g-9320

Lapajne Mirko, Kamnje 34, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 9273. g-9122
Lapanja Helena, Idrijske Krnice 5, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10403. p-9030
Lavrič Anica, Jezero 1, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 101188. št.
reg. 117828. s-9149
Lazar Tomaž, Rudarska cesta 20/A, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 6996. p-9017
Lačen Slavica, Klinetova ul. 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 56043.
m-166
Lebar Slavko, Lesjakova 48 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
1288. m-74
Leber Janja, Rudija Papeža 32, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0286716. g-9087
Leberneht Tatjana, Kremberk 11, Sveta
Ana, končno spričevalo OŠ Vladko Majhen. m-104
Leskovec Dejan, Dane pri Sežani 69, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14112. p-9304

Majhenič Danijel, Gosposka 11, Maribor, delovno knjižico. m-26
Majstorović Nina, Kvedrova 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 938.
s-9203
Malavašič Tanja, Vrhovčeva cesta 38,
Log pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10814. s-9125
Malerič Branka, Vojna vas 14 a, Črnomelj, dijaško mesečno vozovnico, št. 23899.
s-9098
Malus Polona, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13875. s-9001
Mance Nadja, Preglov trg 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Zadobrova.
s-9321
Manfreda Anton, Sončna 17, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu. p-9302
Markelc Alojz, Gornji Rudnik IV 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 20352. s-9173
Markič Sonja, Na jase 35, Tržič, študentsko izkaznico EPF Maribor. m-43
Marko Maria, Ilirska ulica 16, Ljubljana, delovno knjižico. s-9054
Marovt Alenka, Braslovče 1, Braslovče,
študentsko izkaznico, št. 61110766. m-152
Matjašič Nuška, Volčje 17 a, Sromlje,
vozniško dovoljenje, št. 9067. p-9036

Lešnik Boštjan, Ranče 10, Fram, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 86176. m-175

Matjašič Slavko, Zimica 60, Zgornja Korena, diplomo Srednje gradbene šole v Mariboru, letnik 1986. m-117

Likozar Roman, Kranjska cesta 26, Senčur, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
599892, št. reg. 35162. s-9317

Mauser Igor, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30348.
s-9045

Ljubijakič Arif, Cankarjeva 3, Kamnik,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil Ježica, izdano leta 1984 v Ljubljani. s-9049

Mežek Janez, Rodine 8, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
reg. št. 22601/06928. g-9027

Ljubisavljević Nenad, Prušnikova ulica
26, Ljubljana, indeks EPF Maribor. s-9048
Lorenčak Milan, Beli potok 6, Podplat,
zavarovalno polico, št. 291390. p-9292
Lugarič Robert, Kostanjevec 6, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13047. g-9274

Mežnar Gilbert, Kovorska cesta 51, Bistrica pri Tržiču, dijaško mesečno vozovnico, št. 31761. s-9148
Medved Andrej, Kandrše 19 B, Vače pri
Litiji, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Avtoelektro šole. g-9336
Medved Nina, Gabrovka 60, Gabrovka, dijaško mesečno vozovnico, št. 33317. s-9161
Meglič Simona, Levanjci 2, Desternik,
indeks EPF v Mariboru. m-67

Kuhar Justina, Mavčiče 104, Mavčiče,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9297. s-9296

Lukač Vlado, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78525.
m-111

Kungej Andrej, Laze 15, Vrtojba, vozniško dovoljenje. p-9253

Lukić Mladen, Celovška cesta 140, Ljubljana, delovno knjižico. s-9204

Meglič Valter, Renče 15, Fram, zaključno spričevalo OŠ Fram Bračičeve brigade,
letnik 1991. m-61

Kurtović Remzija, Cesta v Gorice 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18065. s-9241

Lukman Snežana, Kozinova 23, Maribor, diplomo Srednje upravno administrtivne šole v Mariboru, letnik 1989. m-146

Mehič Mehmed, Petrovičeva 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052121. št. reg. 32555. s-9138

Kuzmič Stijepan, Visoko 96, Novi Marof, spričevalo IKŠ Maribor, letnik 1962.
m-15

Magazinović Dejan, Jamova cesta 36 A,
Ljubljana, diplomo Srednje naravoslovne
šole v Ljubljani, izdana leta 1987. s-9238

Kvrgić Senad, Vrhpolje, Sanski most,
spričevalo Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani. s-9282

Maharič Marjana, Brstje 25, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1433.
g-9345

Mehmedagić Mujo, Gariči, Kotor Varoš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1975. s-9157
Menart Tomež, Zvirče 5 c, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 7711. g-9273
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Merlak Marjan, Sp. Ložnica 50, Slovenska Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 889.
m-130

Nemec Jožef, Filovci 83, Bogojina, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 2-75, izdano
3. 2. 1975 Gradbenega centra v Mariboru.
p-9260

Petelinšek Darko, Marija dobje 28 a,
Dramlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9117, izdala UE Šentjur pri Celju. p-9295

Merlino Dejan, Prešernova 2, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-9287
Mestić Stijepan, Presečno 9, Varaždin,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole v Mariboru, letnik 1982. m-27
Mešić Senijad, Bihač, vozniško dovoljenje za inštruktorja B kategorije v Postojni-Sežani. s-9002
Mihaljevič Borut, Celjska ul. 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
76419. m-102
Mihelič Marina, Zavrti 11, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4125,
izdala UE Ribnica. s-9140
Mikanovič Snežana, Log 22, Hrastnik,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ. p-9303
Miklavžin Tadeja, Konovska cesta 43,
Velenje, dijaško mesečno vozovnico, št.
25153. s-9302
Miklavčič Silvo, Na griču 40, Mlaka Ppri
Kranju, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 419720, reg, št. 23919, izdala UE
Kranj. s-9174
Miškulin Marija, Triban 14, Koper, delovno knjižico. g-9013
Mlakar Mihaela, Cesta na ljubečno 12,
Celje, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole. g-9342
Mlakar Vojko, Ograde 19, Stari trg pri
Ložu, dijaško mesečno vozovnico, št.
33501. s-9240
Možina Aleksandra, Ljubljanska 9, Postojna, zavarovalno polico, št. 0338059.
g-9090
Možina Martin, Šentviška 31, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23617.
s-9163
Mohorčič Milena, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 390873, št. reg. 94730. s-9128
Molan Darko, Kremen 36, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BAGH, št. 14654. p-9298
Moličnik Franc, Luče 117, Luče ob Savinji, zaključno spričevalo Šolskega centra
Boris Kidrič-kovinarska stroka, izdano leta
1971. g-9011
Morelj Bojana, Pšatnik 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230461, št. reg. 11630. s-9114
Mrevlje Zoran, Tabor 30, Dornberk, potrdilo o znanju CPP. p-9031
Naberšnik Roman, Vrhloga 40, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15101. g-9232
Napast Jože, Župančičeva 25, Maribor,
zavarovalno polico, št. 357926. m-96

Nemec Jožef, Cesta na Čuklje 2, Vrtojba, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH. p-9310
Nemšak Rudolf, Dvorjane 68, Maribor,
spričevalo od 1. do 3. letnika Srednje kovinarske šole v Mariboru. m-24

Petrač Marjeta, Linhartova cesta 19,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-9303
Petrič Jelka, Grabež 23, Turjak, spričevalo Srednje PTT šole, izdano leta 1987, na
ime Zabukovec Jelka. g-9094

Notersberg Damijan, Dogoška 144, Maribor, delovno knjižico. m-134

Petrič Zoran, Ul. Josipa Priola 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83398. m-94

Novak Jaroslav, Dražgoše 54, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12233.
g-9089

Petrović Daniel, Herbesteinova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 201615. s-9195

Osojnik Senija, Hafnerjeva 6 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14732.
s-9136

Petrovič Danijel, Gornje PIjavško 6, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
15552. p-9268

Ovčar Rado, Kajuhova ul. 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8975. p-9023

Petrovič Staniša, Sokolska 35, Maribor,
spričevalo 8. razreda Delavske univerze v
Mariboru, letnik 1980. m-22

Palčič Diana, Brezovica 7, Gračišče, maturitetno spričevalo, izdano na ime Kresević Diana. g-9187

Petrovič Svetozar, Gorazdova ulica 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000751, št. reg. 209401. s-9176

Pangrčič Jernej, Gubčeva 10, Brežice,
diplomo Srednje tehniške usmeritve, izdano
leta 1986. g-9341

Pilaj Dalibor, Koželjskega 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22835.
p-9313

Panič Vladislav, Dalmatinska 51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82210. m-20

Pintar Barbara, Franja Malgaja 29, Celje, spričevalo. p-9255

Paskvalis Albin, Jakčeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240118, št. reg. 164257. s-9056
Pavliha Mitja, Podjunska ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389064, št. reg. 161414. s-9280
Pavlič Boštjan, Tupaliče 14, Preddvor,
listino. g-9344
Pavlič David, Cesta 13. julija 60, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30641.
s-9216
Pavčnik Dejan, Trnoveljska 52, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28874.
p-9293
Penko Amedeja, Padlih Borcev 32, Prestranek, zavarovalno polico, št. 0218911.
g-9086
Perc Peter, Delavska pot 5, Lovrenc, zaključno spričevalo in diplomo Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano
leta 1988. m-121
Peric marija, Bilje 135 c, Renče, zavarovalno polico, št. 0267421. g-9276
Peršolja Abez, Dolnje Cerovo 1, Kojsko,
vozniško dovoljenje. p-9266
Perčič Aleš, Stanežiče 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100607, št. reg 183009. s-9009

Pintar Kristina, Bevško 34, Trbovlje, letno vozovnico, šolsko leto 1995/96. p-9281
Pintarič Gašper, Avsečeva ulica 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653699, št. reg. 195335. s-9069
Pirnat Petra, Adamičeva 13 a, Celje, zavarovalno polico, št. 348275. g-9278
Planinšek Anica, Pleterje 24, Lovrenc na
Dravskem pol, spričevalo, izdano leta1982.
g-9235
Pleško Anica, Usnjarska ulica 1, Ljubljana, zaključno spričevalo Gostinske šole,
izdano leta 1971, na ime Kos Anica. s-9116
Pliberšek Vladimir, Bohovska c. 21, Hoče, zavarovalno polico, št. 0281971. m-106
Ploj Nada, Vajgen 3, Jerenina, zaključno
spričevalo Srednje kmetijske šole v Mariboru, letnik 1986. m-108
Ploštajner Ivan, Šempeter 57/9, Šempeter v Sav. dolini, listino za urarstvo Terglavčnik, št. 3503. m-138
Požar Marjan, Belsko 35, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 804.
p-9263
Podobnik Iztok, Kvedrova cesta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388876, št. reg. 191692. s-9184
Podplatan Bogdan, Škapinova 12, Celje,
delovno knjižico. p-9300

Nedeljko Angela, Polenšak 46, Polenšak, zaključno spričevalo Gostinske šole v
Mariboru, letnik 1979. m-165

Petek Darinka, Ul. Silvire Tomasini 11,
Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in
zaključno spričevalo Gostinskega šolskega
centra v Mariboru. m-140

Polak Marija, Gorenje 16 a, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 81449576.
m-50

Nemec Franc, Kupšinci 5/a, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22391.
p-9280

Petek Marjan, Kresniški vrh 8, Kresnice,
spričevalo 3. letnika Avtomehanične šole v
Ljubljani, izdano leta 1982. s-9037

Polanc Miha, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12040. s-9162
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Potočnik Božidar, Miličinskega ulica 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 24317. m-136

Rijavec Danijel, Linhartova 15, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0267806. s-9156

Skok Primož, Limbuška graba 30, Limbuš, delovno knjižico. m-68

Riossa Maks, Pod Trško goro 13, Novo
mesto, diplomo Srednje pedagoške šole v
Ljubljani, izdana leta 1988. s-9281

Sladič Stanko, Čolnišče 45, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9220. p-9020

Potočnik Danujel, Pivkova ulica 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64369. m-47
Potočnik Mirko, Stara nova vas 65, Ljutomer, zavarovalno polico, št. AO 256946.
p-9279

Ristić Željko, Zaloška 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6655. s-9199
Rožman Goran, Miklošičeva 5, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 28928. p-9282

Slana Jožica, Cesta v Skoke 29, Miklavž,
zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariboru, letnik 1988.
m-156

Povše Urška, Pot na fužine 39, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39161,
izdal LPP. s-9262

Rodošek Silvo, Kungota 109, Kidričevo,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole
v Mariboru, letnik 1982. m-14

Slapnik Viljem, Šmatno v Tuhinju 25,
Laze, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole v Domžalah, izdano leta 1977.
s-9015

Prapertnik Ivanka, Industrijaska ulica 6,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 1385. m-167

Rogina Pavel, Ul. Veljka Vlahoviča 49,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 50500. m-39

Smatatović Tomica, Gradišče 17 B, Vrhnika, diplomo Srednje usnjarske šole v
Domžalah, izdana leta 1987. s-9172

Prelog Alenka, Ferkova 18, Maribor, diplomo Trgovske komercialne šole v Mariboru, letnik 1993. m-114

Rogina boris, Vrunčeva ulica 4, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12612. g-9189

Smrdel Andreja, Kal 3 a, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Postojna.
p-9241

Prelog Ivan, Ukrajinska ul. 14, Maribor,
delovno knjižico. m-118

Rola Vida, Sp. Rečica 25 a, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9565. m-135

Premožič Vladimir, Lipovnik 108, Klenovnik, spričevalo 3. letnika EGŠC v Mariboru, letnik 1979. m-164

Snepf Drago, Lendavska 37/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 19284.
p-9261

Rosa Anton, Vrhovčeva 12, Vrhnika, carinsko deklaracijo za Ford Ekskord, št. motarja LB 56022. s-9068

Prijić Mihajlo, Biskupja vas, Knin, spričevalo o zaključnem izpitu ŽIŠ v Mariboru,
letnik 1977. m-60

Rotar Ana, Grabe 13, Središče ob Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3449,
izdala UE Ormož. g-9072

Primožič Bojan, Dobrteša vas 100, Šempeter v Sav. dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 14959. p-9284

Rudolf Robert, Kovaška ul. 39, Orehova
vas, diplomo Poklicne šole za avtomehanike v Mariboru, letnik 1989. m-63

Pucelj Katja, Mestne njive 22, Novo
mesto, indeks, št. 82124030 EPF Maribor.
m-8

Rus Sabina, Ribiška pot 1, Vrhnika, dijaško izkaznico Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, izdana 25. 1. 1996.
p-9237

Raimondi Valter, Cesta 1. maja 8, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1742.
p-9305
Rajer Boštjan, Danila Bučarja 8, Novo
mesto, potrdilo o znanju CPP, št. 2069, izdala UE Novo mesto. g-9268
Razboršek Danica, Zidani most 33 b, Zidani most, spričevalo 1. letnika Tehnične
šole za Kemijsko, metalurško, rudarsko in
papirno stroko v Ljubljani, šolsko leto
1972/73, na ime Glavač Danica. s-9053

SŽ sek. za vdrževanje prog, Kolodvorska 8, Nova Gorica, izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, na ime Ibraimovič Julijana. g-9257
SŽ sek. za vzdrževanje prog, Kolodvorska 8, Nova Gorica, izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, na ime Ibraimovič Blagoje. g-9256

Sok Marjan, Borovci 25, Gorišnica, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole,
izdano leta 1982. g-9329
Sok Viktor, Mihovci 10 a, Velika nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10015, izdala UE Ormož. g-9286
Solina Vesna, Sp. Škofije 207, Škofije,
spričevalo Gimnazije Koper, izdano leta
1981. g-9020
Spuljar Zoran, Smolenja bvas 84, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 22355. g-9225
Srdić Lili, Ul. bartov Babnik 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22426.
s-9155
Starc, Trubarjeva 28, Celje, listino.
p-9247
Starc Klemen, Vena Pilona 2, Koper,
vozniško dovoljenje. g-9234

Sabotin Bojan, Lipovci 218, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 26828. p-9258

Stare Darinka, Jereka 45, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8668. g-9026

Salokar Vojko, Levstikov trg 8, Ljubljana, maturitetno spričevalo VI. GimnazijeMoste, izdano leta 1968. s-9070

Stegnae Erik, Starhinj 92, Naklo, vozovnico, št. 461902, izdal Alpetour ŠkofjaLoka. g-9075

Razingar Tadej, Redelunghijeva 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14527. s-9205

Savicki Zdravko, Ul. Poh. bataljona 1,
Ruše, zaključno spričevalo Elektrogospodarskega šolskega centra v Mariboru, letnik
1972. m-88

Stojkov Borčo, Tončka Dežmana 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
641198, reg. št. 31187. g-9335

Rašl Alojz, Rogoznica 22, Voličina, zaključno spričevalo Gradbenega šolskega
centra Maribor, letnik 1976. m-13

Seifert Mateja, Slomškova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
322476, št. reg. 11580. s-9300

Režonja Ivan, Mala Polana 56, Velika
Polana, indeks, št. 29002986. m-75

Senekovič Sebastijan, Cesta v Rošpoh
85, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.
FGH, št. 95334. m-89

Razboršek Danica, Zidani most 33 b, Zidani most, spričevalo 2. letnika Srednje
lesne šole, izdano leta 1975, na ime Glavač
Danica. s-9057

Redek Robi, Kajakaška 17, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23187. s-9061
Reisp Jože, Gunceljska cesta 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585468, št. reg. 94746. s-9259
Ricinger Branko, Sladki vrh 8, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3272.
m-28
Rihar Milka, Hruševo 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 156240. s-9064

Sever Edvin, Gradišče 15 c, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10768. s-9201

Stražer Ida, Sveti Lovrenc 68, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 14940.
p-9001
Stupan Nada, Sp. Brežnica 39, Poljčane,
spričevalo 1. in 2. letnika Frizerske šole v
Mariboru. m-54
Stupica Žiga, Puhtejeva 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 246. s-9177

Simič Marko, Čokova 5, Lucija, Portorož, zavarovalno polico, št. 339301. g-9073

Subotič Nevenka, Valjavčeva 11, Celje,
maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije v Celju, šolsko leto 1979. m-139

Simonič Sibili, Vodova 20 a, Rače, indeks, št. 82144375 EPF Maribor. m-70

Sušek Matija, Miklavž 48, Miklavž, listino. g-9105

Skerbinjek Zvonko, Cafova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87010.
m-127

Šauperl Hedvika, Pesnica 41 a, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7870.
m-120
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Šauperl Simon, Smolnik 71, Ruše, indeks EPF, št. 81470886. m-35

Šlibar Miran, Stara cesta 16, Dragomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12163,
izdala Občina Vrhnika. g-9270

Tominšek Drago, Bevkova 9, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11715.
p-9283

Šmidovnik Marko, Zahomce 19, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1005252. p-9272

Topalovič Edin, Rojčeva 26, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11312.
s-9006

Šoba Robert, Leskovec 88, Pragersko,
delovno knjižico, reg. št. 2435. m-76

Toplak Nevenka, Vurberk 109, Spodnji
Duplek, letno spričevalo Gostinskega šolskega centra Maribor, šolsko leto 1972-75.
m-1

Šebenik Sebastijan, Podplešivica 63, Notranje Gorice, dijaško mesečno vozovnico,
št. 5904 K-4. s-9350
Šelih Špela, Dobrava pri Konjicah 3 c,
Slovenske Konjice, indeks EPF v Mariboru,
št. 81464230. m-55
Šenveter Bojan, Zg. Duplek 35 G, Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehanične šole v Mariboru,
letnik 1973. m-91
Šenveter Oto, Cesta 14. divizije 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
60655. m-31
Šerbinek Ljubica, Radvanjska 123, Maribor, spričevalo o prekvalifikaciji Gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1985.
m-126
Šerbinek Veronika, Vorohova 19, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 808.
m-162
Šilec Franc, Gospejna 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46585. m-25
Šimenc Tatjana, Tekstilna ul. 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
188712, izdala UE Kranj. g-9025
Širaj Damjan, Metulje 15, Nova vas, diplomo Srednje tehnične in naravoslovne šole v Postojni, izdana leta 1990. s-9016

Šober Leopoldina, Lokavec 11, Zgornja
Velka, delovno knjižico, št. 5434. m-49
Špendal Matej, Na peči 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 192624.
g-9088
Špurej Stanislav, Rošnja 17, Starše, spričevalo Poklicne avtomehanske šole v Mariboru, letnik 1975. m-6
Štampfer Darko, Streliška 16 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5842.
m-18
Štangelj Robert, Črmošnjice 40, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
27631. g-9085

Tratar Darja, Peričeva 40, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 21207.
s-9250
Tratnik Tomaž, Cekovnik 21, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10078.
p-9309
Trobec Albin, Dolgi most 18, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0262419. s-9042
Trobec Albin, Dolgi most 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3933.
s-9043

Šterpin Mirjana, Prade, C. XVIII 9, Koper, zavarovalno polico, št. 0336641. g-9236

Troha Zdenka, Market 21, Stari trg pri
Ložu, potrdilo o opravljenem tečaju
higijenski minimum z dne 23. 3. 1993.
g-9130

Štrakl Gašper, Sp. Duplje 45 A, Duplje,
vozovnico, št. 478924, izdal Alpetour Škofja Loka. g-9076

Trotovšek Janez, Šmiklavž 15 b, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 29483.
p-9236

Štruklec Štefan, Bodrišna vas 260, Grobelno, zavarovalno polico, št. 0266748. g-9129

Trstenjak Frančiška, Markovičeva 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66042. m-92

Šišernik Milena, Veljka Vlahoviča 63,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
56289. m-128

Štucin Zmago, Hum 30 A, Kojsko, evidenčni list za čoln, št. 02-03-1286/92, izdala LK Koper. p-9044

Škarja Stanka, Dolenjska 46, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem. s-9119

Šturm Martin, Vinogradniška 2, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 11830. g-9271

Škerlj Boštjan, Pod gozdom IV/20, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11603. s-9067

Štusej Alojz, Ul. Marka Šlajmerja 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S 631045, reg. št. 54742. s-9036

Turk Franc, Vegova 12, Koper, zavarovalno polico. g-9021

Škerlj Boštjan, Pod gozdom IV/20, Grosuplje, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-6789/14-94. s-9110

Šubernik Katarina, Kidričeva c. 33, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98187. m-129

Udović Franc, Tyrševa 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45180.
m-161

Šketa Zlatko, Šegova 10, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28189.
g-9019

Šumenjak Mira, Ul. Ilije Gregoriča 7,
Miklavž, spričevalo 3. letnika Gostinske
šole v Mariboru, letnik 1978. m-169

Urlep Dejan, Samova 36, Rogoza, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor, šolsko
leto 1990/91. m-86

Škodlar Marko, Tržaška 49, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11471.
s-9003

Šuntner Samo, Ul. Jelenčevih 63, Pekre,
zaključno spričevalo SERŠ Maribor, letnik
1982. m-170

Urlep Miran, Majšperk 67, Majšperk, indeks Srednje elektrotehniške šole v Mariboru, letnik 1983. m-21

Škof Sašo, Jamnikarjeva ulica 37, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani. s-9213

Šušteršič Simona, Laze 22, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 968005,
št. reg. 6211. s-9324

Valenčič Marko, Cesta v Mestni log 72,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18530. s-9318

Škrban Zlatko, Ferkova 18, Maribor, zaključno spričevalo Kovinarske šole Maribor, Tabor, št. 55/82. m-179

Švara Tanja, Gabrovica pri Komnu 68,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13912. s-9315

Valešak Vanja, Drulovka 6, Kranj, zavarovalno polico, št. 0282406. g-9077

Škrban Zlatko, Ferkova 18, Maribor, zavarovalno polico, št. AO 247478. m-99

Tadina Mirjana, Ul. Veljka Vlahoviča
47, Maribor, indeks EPF v Mariboru, št.
81435478. m-19

Škreblin Nada, Ul. Simona Gregorčiča
15, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6208. s-9041
Škrlj Klemen, Turjak 13, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1043190,
št. reg. 205260. s-9179
Šlamberger Andrej, Tyrševo 1, Maribor,
maturitetno spričevalo TESTŠ Maribor, izdano leta 1980. m-7

Tekavec Marjan, Motnica 5, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5038. s-9357
Terzić Murat, Kamičani 320, Prijedor,
spričevalo za šoferja inštruktorja, kategorije B, izdano leta 1986 na Ježici.
s-9095
Terzič Husein, Titova 62, Jesenice, zavarovalno polico. g-9333

Trtnik Nataša, Litijska cesta 279, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38012.
s-9214
Trčak Darja, Kurilniška 5, Maribor, diplomo Strojne kovinarske srednje šole TAM
v Mariboru, letnik 1988. m-137

Varga Jure, Šentvid pri Stični 18 c, Šentvid pri Stični, diplomo – smer elektroinštalater, izdana leta 1978. g-9083
Vauba Zrnič Iris, Staneta Bokala 18, Jesenice, zavarovalno polico, št. 366865. g-9188
Vaupotič Lidija, Stanošina 12 b, Podlehnik, zaključno spričevalo Srednje kovinarske in mehanske kmetijske šole v Ptuju,
letnik 1986. m-73
Vačovnik Ivan, Goriška c. 42, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11351.
p-9231
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Vera Lilija, Staržica 82, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11053. p-9024

Vračun Jelica, Štrosmajerjeva 8, Maribor, zaključno spričevalo I gimnazije v Mariboru, letnik 1966. m-145

Žagar Kogoj Ivica, Slovenska 27, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
111-100% popust. s-9198

Vrhovec Tomislav, Rusjanov trg 8, Ljubljana, delovno knjižico. s-9181

Žagar Metod, Preška c. 7, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 2408. s-9127

Zaletel Danijela, Stanežiče 39 B, Ljubljana, delovno knjižico. s-9180

Žavbi Marija, Zbilje 56, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85425.
s-9277

Verstovšek Nataša, Kajuhov dvor 6, Grosuplje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani. s-9151
Veršnik Ivan, Ul. koroškega bataljona 7,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mozirje
- podružnica Rečica ob Savinji. s-9316
Vesel Roman, Pot v zeleni gaj 28 c, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. in zaključno
spričevalo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev. s-9185
Vetrih Danica, Zg. Prebukovje 15, Šmartno, indeks Gradbene šole v Mariboru. m-40
Vešec Ferdo, Jakčeva 27, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13821. s-9044
Večko Alojz, Kozjak 5, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4971. g-9284
Vidovič Helena, Celovška 263, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21700. s-9327
Vinter Jože, Švajgerjeva 6, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 11491, izdala UE Ptuj. g-9104
Višček Stane, Kidričeva ulica 26, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1769. s-9272
Voglar Darko, Cesta zmage 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 69344.
m-69
Vogrinčič Frančiška, Gola Loka 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894560, št. reg. 76243. s-9139
Vončina Edi, Lokovec 66, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-9264
Vorobets Tatjana, Kočevarjeva 10, Novo mesto, delovno knjižico, ser. št. 0337276.
g-9267
Vovko Srečko, Ratež 18 A, Brusnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23850. g-9269
Vrabl Janez, Markovci 3, Markovci,
obrtno dovolenje, št. 045730/0927/00/1995
-izdelovanje okrasnih predmetov iz različnih materijalov. g-9029
Vraneš Aleš, Regentova 8, Ankaran, diplomo Poklicne kovinarske šole. g-9244

Zavrtanik Podbršček Zorislava, Vodopivca 35, Nova Gorica, spričevalo Gostinskešole v Ljubljani. g-9126
Zbašnik Matevž, Gregorčičeva 25, Maribor, spričevalo 3. letnika II. gimnazije v
Mariboru, šolsko leto 94/95. m-149
Zdešar Francel, Polhograjska cesta 26,
Dobrova, delovno knjižico. s-9212
Zelenko Cvetka, Tomšičeva 5, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet, št. 519.
m-90
Zemljak Branka, Prušnikova 48, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
38698. m-112
Zevnik Anže, Mavčiče 23, Mavčiče, vozovnico, št. 921494, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-9124
Zevnik Ivan, Mavčiče 7, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7407 duplikat, izdal UE Kranj. g-9012

Žgavec Tjaša, Vilharjeva 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27857.
s-9299
Žiberna Olga, Žeje 14, Duplje, zavarovalno polico, št. 282326. g-9228
Židanik Marko, Smrečnikova 24, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
29874, izdala UE Novo mesto. g-9017
Žitnik Katarina, Majhnova ulica 7 A, Bohinjska Bistrica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta 1995. s-9117
Živković Viktor, Cesta V/7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, izdala UE
Velenje. p-9224
Žonta Marjan, Kraigherjeva 18, Celje,
zavarovalno polico, št. AO 0217606.
g-9283
Žvajker Miran, Ruperče 36, Pernica, diplomo SKSMŠ v Mariboru. m-133

Zojko Betina, Mestni vrh 35, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 30302, izdala
UE Ptuj. g-9275
Zorko Dušanka, Tolsti vrh 42, Loče
pri Poljanah, spričevalo Srednje trgovske šole v Celju, šolsko leto 90/91.
g-9337
Zupan Peter, Podbrezje 126, Naklo, vozno karto, št. 481010, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-9285
Zupančič Marjan, Podgorje 47, Zabukovje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6139.
p-9289
Zupančič Tatjana, Ulica Malči Beličeve
30, Ljubljana, letno spričevalo Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani,
izdano leta 1991. s-9052

Razpisi
javnih natečajev

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 8/96 z dne 12.
II. 1996, pod Ob-302 se pod točko 10. datum pravilno glasi: 26. 2. 1996.
Ministrstvo za zdravstvo
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O ZAVAROVALNICAH
z uvodnimi pojasnili dr. Draga Mežnarja in dr. Marka Pavlihe
ter prevodoma zakona o zavarovalnicah v angleščini in nemščini
Leta 1939 je dr. Anton Urbanc v knjigi Zavarovalno pravo zapisal, da je zavarovalstvo pri
nas najbolj zanemarjena panoga. Tako je bilo skoraj šestdeset let. Avtorja uvodnih pojasnil
pričakujeta, da bo novi zakon o zavarovalnicah prispeval k uveljavitvi slovenskega zavarovalstva ter ga v ekonomskem, tržnem, zavarovalnotehničnem, znanstvenem in pedagoškem pogledu približal moderni evropski ureditvi.
Dr. Mežnar in dr. Pavliha sta v uvodu predstavila vire slovenskega in evropskega zavarovalnega prava ter bistvena izhodišča zakona o zavarovalnicah. Poleg zakona (s prevodoma
v angleški in nemški jezik) so v tej knjigi Zbirke predpisov objavljeni tudi:
– sklep o določitvi kontnega okvira za zavarovalnice,
– navodilo za uskladitev računovodskih evidenc zavarovalnic s slovenskimi računovodskimi standardi in kontnim okvirom,
– odredba o uvrščanju posameznih zavarovalnih vrst v zavarovalne skupine in zavarovalne razrede in
– odredba o metodologiji za izračun višine solventne meje, garancijskega sklada in za
ugotavljanje virov teh sredstev.
Cena 2310 SIT

(10332)
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O NOVINARJIH
IN MEDIJIH
z uvodnimi pojasnili Marjana Sedmaka in Jane Urbas
Novinarjeva temeljna obveznost je resnično in neponarejeno obveščanje javnosti.
Novinarjeva pravica pa je, da neovirano zbira in posreduje informacije. To je med
drugim zapisano v prvi točki Kodeksa novinarjev Republike Slovenije, ki je samo
eden med 27 dokumenti, objavljenimi v novi knjižici Zbirke predpisov.
V uvodu publikacije predsednik Društva novinarjev Slovenije Marjan Sedmak
omenja, da ta zbornik predpisov črpa tako iz univerzalnih kot tudi nadnacionalnih,
mednarodnih in nacionalnih poskusov kodificiranja pravice do obveščanja ter pravic
in dolžnosti časnikarja. Prav bi bilo, nadaljuje, da bi časnikarji kar se da pogosto
posegali po njem; še bolj pa bi bilo prav, če bi po njem posegali vsi, ki v naši deželi
soustvarjajo kulturo javne besede...
Poleg zakonov o javnih glasilih in Radioteleviziji Slovenija z uvodnimi pojasnili
Jane Urbas so v knjižici objavljene tudi ustavne določbe, členi kazenskega zakonika, zakona o obligacijskih razmerjih, zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, statut
RTV Slovenija, kolektivna pogodba za poklicne novinarje in najpomembnejši
mednarodni dokumenti o novinarjih in medijih.
Cena 2310 SIT

(10236)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.
Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.
Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.
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