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Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KRANJ

Srg 2722/94 Rg-13155

Družba  KMETIS,  podjetje  za  trgo-
vino, posredovanje in zastopanje Tržič,
d.o.o., s sedežem v Tržiču, Zvirče 25, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/721/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo druž-
beniki Bodlaj Breda, Zvriče 25, Tržič, Perdan
Jožica, Pševska c. 1a, Kranj in Mežek Matija
Miroslav, Proletarska c. 18, Tržič.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu druž-
be iz registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 23. 3. 1995

LJUBLJANA

Srg 11285/94 Rg-409

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

AMAJ, podjetje za notranjo in zuna-
njo   trgovino,   marketing,   trženje,
transportne in prevozne storitve, d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 2. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Vučko, Celestinova
6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja.

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. 2. 1996

Srg 11255/94 Rg-410

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

A & V VARIANTA, podjetje za stori-
tve, zastopstvo in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vanja Puc, Društvena
2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co.

Srg 16085/94 Rg-411

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

MUC, podjetje za računovodstvo, fi-
nance in svetovanje, d.o.o., Šmarje-Sap,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Maček Marija, Mali
vrh 88, Šmarje-Sap, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co.

Zoper ta sklepa 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 skle-
pa o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 2. 1996

Srg 5050/95 Rg-412

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

GIT – AL, trgovina, uvoz-izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Zvezda 19, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 10. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alisie Saida in Gitano
Giovanni, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku

1,500.000 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja po enakih delih.

Srg 12159/94 Rg-413

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ELVI, proizvodnja, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Krka, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Iztok Bregar, Simon
Bregar, Rudi Fink in Jože Bregar, z ustano-
vitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

Srg 16132/94 Rg-414

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ELSAT, podjetje za trgovino in elek-
tropromet, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 16. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Metod Zrnec, Raskovec
10, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 16021/94 Rg-415

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

LESKAR,   proizvodnja,   trgovina,
transport in storitve, d.o.o., preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 24. 10. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Avgust in Brigita Ka-
stelic, Bizoviška 49, Ljubljana-Dobrunje, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
po enakih delih.

Srg 16126/94 Rg-416

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1102 Št. 19 – 5. IV. 1996

STANVIK, podjetje za stanovanjske
storitve,  d.o.o.,  Ljubljana,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 15. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Viktor in Albina Pru-
dič, oba Šišenska c. 7, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 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 skle-
pe o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 2. 1996

Srg 809/96 Rg-417

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ŠTEFANI, trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Domžale, reg. št. vl.
1/22152/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice z dne 19. 2.
1996.

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

Ustanoviteljica je Lončarek Dragica,
Domžale, Ljubljanska cesta 88, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,556.793 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,556.793 SIT prenese v celoti na ustano-
viteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 2. 1996

Srg 19989/94 Rg-418

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

NINE,  marketing  agencija,  d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Nenadić Nikola, Mlinska
pot 19, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Srg 19949/94 Rg-419

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

PIJA Mengeš, d.o.o., Jalnova 5, trgo-
vina, inženiring in storitve, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Peterlin, Jalnova
5, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja.

Zoper ta sklepa 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 skle-
pa o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 3. 1996

Srg 95/06022 Rg-30389

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/06022 z dne 22. 12. 1995, pod št.
vložka 1/02766/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
spojitve, s temile podatki:

Matična št. 5002354
Firma: MERCATOR-MESNA INDU-

STRIJA, proizvodnja mesnih izdelkov,
d.o.o.

Skrajšana firma: MERCATOR-MES-
NA INDUSTRIJA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo.

Sedež: Ljubljana, Mesarska 1
Osnovni kapital: 585,760.000 SIT
Ustanovitelj: Poslovni sistem Mercator,

d.d., izstopil 12. 12. 1995.
Izbris zaradi spojitve Mercator – Meso

– Izdelki, d.o.o., Mestni trg 20, Škofja Lo-
ka (vl. št. 1/871/00 Okrožno sodišče Kranj)
in Mercator – Mesna industrija, proizvod-
nja mesnih izdelkov, d.o.o., Mesarska ce-
sta 1, Ljubljana (vl. št. 1/2766/00) v MES-
NINE DEŽELE KRANJSKE, d.o.o., Me-
sarska cesta 1, Ljubljana (vl. št.
1/27185/00), na podlagi spojitvene pogod-
be z dne 12. 12. 1995.

Srg 94/05743 Rg-34345

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05743 z dne 12. 1. 1996, pod št. vlož-
ka 1/09707/00, izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa po skrajša-
nem postopku, s temile podatki:

Matična št. 5435595
Firma: FKM, podjetje za trgovinsko

dejavnost in usluge, d.o.o.
Skrajšana firma: FKM – d.o.o., Ljub-

ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Cilenškova 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Franjo, izstopil

9. 5. 1994.
Sklep  skupščine  z  dne  9.  5.  1994  o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj Franjo Kovačič, Cilenško-
va 2, Ljubljana.

Srg 1273/94 Rg-383

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče objavlja sklep:

TRGOVINA  IN  INŽENIRING  –
KBT,  d.o.o.,  Ljubljana,  Celovška  122,
reg. št. vl. 1/12716/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 1. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Franc Lamut, Sp. Ga-
meljne 84, Vojko Rupnik, Kalce 24, Loga-
tec, Vlado Šprah, Ljubljana, Livada 7 in
Jože Mencinger, Ljubljana, Ane Ziherlove
6, z ustanovitvenim kapitalom 10.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
10.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje po razmerju višine ustanoviteljskih de-
ležev.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo  sodišče  po  preteku  tega  roka  spreje-
lo  sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Temeljno sodišče v Ljubljani

enota v Ljubljani

dne 28. 4. 1994

Srg 2943/94 Rg-384

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče objavlja sklep:

KLUMAR, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ribnica,  Gorenja  cesta  1,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 12. 4. 1994.

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

Ustanovitelja sta Cvetko Marinšek, Rib-
nica, Trg Veljka Vlahoviča 14 in Judita
Klun, Ribnica, Gorenjska cesta 1, z ustano-
vitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese sorazmerno na oba
ustanovitelja, na vsakega do 1/2.
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Srg 2991/94 Rg-385

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

POLIEM, izdelava polietilenske em-
balaže, d.o.o., Moste 8b, Komenda, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 13. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miha Močnik, Moste 8b,
Komenda, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper ta sklepa 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 sk-
lepa o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 1. 1995

Srg 3199/94 Rg-386

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba VILA PLUS, storitveno pod-
jetje, d.o.o., Ljubljana, Novo Polje, Ce-
sta XV/15, reg. št. vl. 1/16168/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 19. 4. 1994.

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

Ustanoviteljicaa je Nada Muminovič,
Novo Polje, Cesta XV/15, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese sorazmerno na ustanovi-
teljico Nado Muminovič.

Srg 3255/94 Rg-387

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba SLOVENKA, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Poljedeljska 7, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/09950/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Franka Slaček, Pot na
Fužine 43, Ljubljana in Tomaž Svoljšak,
Poljedeljska 7, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Franko Slaček.

Zoper ta sklepa 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 sk-
lepa o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 2. 1995

Srg 3433/94 Rg-388

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, oddelek za gospodarsko sodstvo,
kot registrsko sodišče objavlja sklep:

KEMEX, podjetje za proizvodnjo,
predelavo in trgovino s kemičnimi izdel-
ki, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/8674/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Dunja Sever, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Dunjo Sever, Marije Hvaličeve 19, Ljub-
ljana.

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.

Temeljno sodišče v Ljubljani

enota v Ljubljani

dne 5. 12. 1994

Srg 4882/94 Rg-389

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

MASTER, d.o.o., podjetje za računal-
niški inženiring in trgovino, Ljubljana,
Cesta na brdo 41, reg. št. vl. 1/06077/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je pok. Marko Sterle, na-
zadnje stanujoč Cesta na brdo 41, Ljublja-
na, oziroma njegova dedinja Sonja Mihevc,
Jurčkova c. 81, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na dedinjo usta-
novitelja Sonjo Mihevc, Jurčkova c. 81,
Ljubljana.

Srg 4937/94 Rg-390

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

CIKLAMA, podjetje za trgovino in
prevoz v cestnem prometu, d.o.o., Vrhni-
ka, Kolesarska 1, reg. št. vl. 1/07093/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice z dne 22. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jana Ogrin, Idrijska
67, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co.

Srg 4949/94 Rg-391

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

DORF, trgovsko in storitveno podjet-
je, d.o.o., Domžale, Sončna 7, reg. št. vl.
1/14192/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 28. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Nada Mavsar in Brani-
slav Mavsar, oba Sončna 7a, Domžale, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
po enakih delih.

Srg 5068/94 Rg-392

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

TRGOTU, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Ljubljana, Zaloška 56, reg. št. vl.
1/10850/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 18. 11.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ljubiša Milosavljevič,
Ljubljana, Vide Pregarčeve 12, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT 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
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo skle-
pe o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 16. 2. 1995

Srg 7472/94 Rg-393

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

CONCORDIA, podjetje za zastopanje
in nadzor, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/17949/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Cila Pavlin, Ul. Bra-
tov Škofov 1, Ljubljana, z ustanovitvenim
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kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Cilo Pavlin.

Srg 7545/94 Rg-394

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

MASTER  BUSINESS  INFORMA-
TION, podjetje za račuanlniški in finanč-
ni inženiring, d.o.o., reg. št. vl. 1/21607/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Drago Novak, Sinja Gori-
ca 41, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
132.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
132.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Draga Novaka.

Zoper ta sklepa 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 skle-
pa o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 30. 1. 1995

Srg 7570/94 Rg-395

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba KOMEX, d.o.o., izvoz, uvoz,
proizvodnja, storitve in trgovina na de-
belo in drobno, Obirska 21, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/6686/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Prijatelj Milan, Obirska
21, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Prijatelj Milana.

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 12. 12. 1995

Srg 7688/94 Rg-396

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba MIZARSTVO ŽAGAR, d.o.o.,
Prvomajska ulica 18, Sodražica, reg. št.
vl. 1/11241/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 5. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Viktor Žagar (oče), Pr-
vomajska 18, Sodražica, z ustanovitvenim
kapitalom 1.000 SIT in Viktor Žagar (sin),
z ustanovitvenim kapitalom 1.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Viktorja Žagarja (oče) in Viktorja Žagarja
(sin).

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 8. 12. 1995

Srg 8856/94 Rg-397

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

J-P,  avtoservis,  prevozi,  turizem,
d.o.o., Dolenjska cesta 403, Škofljica, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Petrič, Dolenjska
cesta 403, Škofljica, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prene-
hanjem družbe, prenese na ustanovitelja Jo-
žeta Petriča.

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 18. 5. 1995

Srg 8891/94 Rg-398

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

ČIPKO  II.,  trgovsko  in  storitveno
podjetje, d.o.o., Brnčičeva 13, Ljublja-
na, reg. št. vl. 1/22898/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in družabnika sta Budja
Igor, Hribarjeva 38, Mengeš in Meze Go-

razd, Šubičeva 2, Mengeš, z ustanovitve-
nim kapitalom 137.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
137.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Meze Gorazda.

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 10. 7. 1995

Srg 9278/94 Rg-399

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba BASIS GLOBAL, tržne ko-
munikacije in design, d.o.o., Ljubljana,
Runkova 10, reg. št. vl. 1/12811/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Branko Mrak, Gorenjska
33a, Radovljica, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Branka Mraka.

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 12. 12. 1995

Srg 12848/94 Rg-400

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

TENEX, družba za proizvodnjo, tr-
ženje in inženiring z informacijskimi si-
stemi, Ljubljana, d.o.o., Trg MDB 14,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Irena Sotošek in Iztok
Sotošek, oba Ježa 47, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja v soraz-
merju z vloženimi vlogami v osnovnem ka-
pitalu družbe.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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 20. 12. 1995

Srg 12866/94 Rg-401

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba IMPULSE PLUS, podjetje za
informatiko,  inženiring  in  consulting,
d.o.o., Ljubljana, Magajnova 11, reg. št.
vl. 1/22170/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 22. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Leon Hungsberg, Rije-
ka, Vodovodna 27, Želimir Turk, Rijeka,
Tina Ujeviča 16 in Janja Petkovšek, Ma-
gajnova 11, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese na ustanovitelje v so-
razmerju z vloženim kapitalom.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 2. 1996

Srg 13079/94 Rg-402

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba ABM-design, oblikovanje, iz-
delava,  popravila  nakita  in  trgovina,
Trebinjska  12,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/09841/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 6. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Andreja Marolt, Re-
boljeva 16, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanoviteljico An-
drejo Marolt.

Srg 13249/94 Rg-403

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba MAT & CO, trgovinsko-pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Vogelna 4, Ljub-
ljana, reg. št. vl. 1/7930/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 6. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Škapin Loredana, Štro-
smajerjeva 20, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1.000 SIT in Škapin Vasko, Štro-
smajerjeva 20, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Škapin Loredano in Škapin Vaska.

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 skle-
pa o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1995

Srg 14164/94 Rg-404

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba TENS, kemijski izdelki, d.o.o.,
Zg.  Pirniče  38,  Medvode,  reg.  št.  vl.
1/04934/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 6. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Klanjšek Jože, Zg. Pir-
niče 38, Medvode, z ustanovitvenim kapi-
talom 1.000 SIT in Jamnik Stane, Cesta v
Polico 9, Cerklje na Gorenjskem, z ustano-
vitvenim kapitalom 1.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja Klanj-
šek Jožeta in Jamnik Staneta.

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 18. 12. 1995

Srg 14341/94 Rg-405

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

RIMO, p.o., komercialne storitve in tu-
rizem, Ljubljana, Gregorčičeva 7, reg. št.
vl. 1/9383/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Magdalena Možina iz
Ljubljane, Gregorčičeva 7, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku

2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Magdaleno Možina.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo  sodišče  po  preteku  tega  roka  spreje-
lo  sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 1. 1995

Srg 16840/94 Rg-406

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba  TILT,  podjetje  za  trgovino,
gostinstvo, inženiring in turizem, Maje-
ronova 18, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stevan Tomić, Majaro-
nova 18, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese na ustanovitelja Ste-
vana Tomića.

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 12. 12. 1995

Srg 18106/94 Rg-407

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

Družba  RAZPOTNIK,  podjetje  za
proizvodnjo,  inženiring  in  trgovino,
d.o.o.,  Briše  21,  Izlake,  reg.  št.  vl.
1/18551/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Razpotnik Dušan, Briše
21, Izlake, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja v Duša-
na Razpotnika, Briše 21, Izlake.

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. 3. 1996
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Srg 19610/94 Rg-408

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

3L, podjetje za uvoz, izvoz, trgovino
na debelo, izobraževanje, znanost, kul-
turo in informacije, prevozništvo, Ljub-
ljana, Gorjupova 30, d.o.o., preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Cimperman Zorisla-
va, Gorjupova 30, Ljubljana in Kramber-
ger Tatjana, Prvomajska 8, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanoviteljici po ena-
kih delih.

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. 12. 1995

MARIBOR

Srg 27/96 Rg-420

Družba CREDITAS-TIGO, trgovsko
in  gostinsko  podjetje,  d.o.o.,  Maribor,
Ulica borcev 19, reg. št. vl. 1/4057-00,
katere ustanoviteljica je Lidija Ornik, Ma-
ribor, Ulica borcev 19, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Lidija Or-
nik, Maribor, Ulica borcev 19.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 20. 3. 1996

NOVA GORICA

Rg-34837

Družba  BREDAGENT,  zastopstva,
d.o.o., Nova Gorica, s sedežem XXX. Di-
vizije 17, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1-1879-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljic družbe z dne 25. 1. 1996.

Ustanoviteljici sta Šuligoj Gabriele, Via
del Monte Santo 38, Gorizia, Italija in Čer-
melj Andrejka, XXX. Divizije, Nova Gori-
ca, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem

Sodni register

LJUBLJANA

Srg 95/05908 Rg-30388

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/05908 z dne 22. 12. 1995, pod št.
vložka 1/27185/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o., s temile po-
datki:

Matična št: 5926505

Firma: MESNINE DEŽELE KRANJ-
SKE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo.

Sedež: Ljubljana, Mesarska cesta 1
Osnovni kapital: 1.645,729.000 SIT

Ustanovitelji: Poslovni sistem Mercator,
d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vložek:
1.490,383.000 SIT, Mercator kmetijska za-
druga Črnomelj, z.o.o., Črnomelj, Kolod-
vorska 39, vložek 1,009.749 SIT, Mercator
kmetijska zadruga Stična, z.o.o., Ivančna
Gorica, Cesta II. grupe odredov 17, vložek
10,656.736 SIT, Kmetijska zadruga Pod-
peč, z.o.o., Preserje, Podpeč 42/a, vložek
2,739.031,30 SIT, Kmetijska zadruga Do-
lomiti – Dobrova, z.o.o., Dobrova, Vladi-
mirja Dolničarja 2, vložek 2,642.924,94
SIT, Kmetijska zadruga Ig, z.o.o., Ig, Ig
181, vložek 2,245.532,76 SIT, Kmetijska
zadruga Medvode, z.o.o., Medvode, Cesta
ob Sori 11, vložek 3,060.316 SIT, Kmetij-
sko gozdarska zadruga Sloga Kranj, z.o.o.,
Kranj, Jezerska 41, vložek 26,657.374 SIT,
Kmetijska zadruga Naklo, z.o.o., Naklo,
Glavna cesta 24, vložek 7,052.708 SIT,
Kmetijska zadruga Cerklje, z.o.o., Cerklje
na Gorenjskem, Slovenska cesta 2, vložek
13,872.398 SIT, Kmetijsko gozdarska za-
druga Škofja Loka, z.o.o., Škofja Loka, Fu-
žinska ulica 1, vložek 66,457.019 SIT, Mer-
cator kmetijska zadruga Trebnje, z.o.o.,
Trebnje, Baragov trg 3, vložek 10,485.855
SIT, Kmetijsko gozdarska zadruga Sava,
z.o.o., Lesce, Rožna dolina 50, vložek
124.277 SIT, Kmetijska gozdarska zadruga
Tržič, z.o.o., Tržič, Cesta Kokrškega odre-
da 24, vložek 3,075.850 SIT in Mercator –

Sora, Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.,
Žiri, Trg svobode 2, vložek 5,266.229 SIT,
vsi vstopili 24. 11. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mastnak Anton, imenovan 28. 11.
1995,  Ljubljana  Črnuče,  Magajnova  uli-
ca 4.

Glavni direktor družbe mora pridobiti
soglasje nadzornega sveta za naslednje po-
sle: pridobitev, odtujitev in obremenitev
nepremičnin; ustanavljanje in ukinjanje
družb in podružnic doma in v tujini; inve-
sticije, prodajo ali nakup osnovnih sred-
stev, ki v poslovnem letu presegajo zne-
ske, določene v vsakokratnem veljavnem
gospodarskem načrtu koncerna; nakup ali
prodajo patentov, blagovnih znamk, na-
jetje in dajanje kreditov ter poroštev, če ti
posli niso bili predvideni v letnem planu
družbe ali niso v zvezi z dejavnostjo druž-
be; nakup delnic oziroma poslov deležev
v dolgoročno lastništvo in njihovo proda-
jo ter vzpostavitev in ukinjanje bančnih
povezav.

Člani nadzornega sveta: Prvinšek Franc,
Ravnikar Tomaž, Cvetek Jože, Frelih Ani-
ca, Čater Dušan in Štubler Marko, vsi vsto-
pili 24. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 0121
Reja govedi, prireja mleka, 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev,
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega, 1513 Proizvodnja me-
snih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa,
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil, 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov, 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov, 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi, 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem, 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki, 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami, 5170 Druga trgovina na
debelo, 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki, 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi izdelki, 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili,
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah, 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln, 5530 Gostinske storitve
prehrane, 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
5551 Storitve menz, 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering), 6024 Cestni tovorni
promet, 6311 Prekladanje, 6312 Skladišče-
nje, 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom, 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami, 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem.

Družba je bila ustanovljena zaradi spo-
jitve Mercator – Meso – izdelki, d.o.o.,
Mestni trg 20, Škofja Loka (vl. št. 1/871/00
Okrožno sodišče Kranj) in Mercator – Me-
sna industrija, proizvodnja mesnih izdel-
kov, d.o.o., Mesarska cesta 1, Ljubljana (vl.
št. 1/02766/00) na podlagi spojitvene po-
godbe z dne 12. 12. 1995.

družbe ter izbrisom iz registra, pripada usta-
noviteljicama.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljic v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 25. 1. 1996
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MARIBOR

Rg-4087

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03434 z dne 16. 2. 1995 pri
subjektu vpisa FABJAN, predelava lesa,
trgovina in kooperacija, d.o.o., sedež: Le-
hen 7, Podvelka, pod vložno št. 1/02517/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5396883
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Medved Alenka, Pod-

velka, Lehen 7, vstop 15. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-4088

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01482 z
dne 1. 12. 1994 pri subjektu vpisa BELTA,
zunanja in notranja trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., pod vložno št.
1/04728/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge, ustanovi-
teljev in oseb, poblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:

Osnovni kapital: 1,518.125 SIT
Ustanoviteljica: Golob Irena, Šentjanž

pri Dravogradu, Šentjaž 92, vstop 14. 1.
1992, vložek 1,518.125 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Paradiž Branko, izstop 30. 4.
1994 in Sterže Peter, izstop 30. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sterže Peter, razrešen 30. 4. 1994.

Rg-4089

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04579 z
dne 6. 12. 1994 pod št. vložka 1/09364/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5877679
Firma: PENATEX, proizvodnja delov

notranje opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: PANETEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenj Gradec, Celjska cesta

45
Osnovni kapital: 8,105.414 SIT
Ustanovitelja: Peter Butz GmbH & Co.

Verwaltungs-KG, Langenfeld, Nemčija, vs-
top 24. 11. 1994, vložek 4,052.707 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; CMP, consulting,
marketing, produktion, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Celjska cesta 45, vstop 24. 11. 1994,
vložek 4,052.707 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Hummerich Udo, imenovan 24. 11.
1994, Leichlingen 1, Dierath 47, zastopa
družbo skupno, torej vedno skupaj z vsaj še
enim zastopnikom; direktor Grah Jože, ime-
novan 24. 11. 1994, Slovenj Gradec, Kreše-
va ulica 24, zastopa družbo skupno, torej
vedno skupaj z vsaj še enim zastopnikom;
direktorica Potočnik Vida, imenovana 24.
11. 1994, Mežica, Partizanska cesta 14, za-
stopa družbo skupno, torej vedno skupaj z
vsaj še enim zastopnikom.

Dejavnost, vpisana dne 6. 12. 1994: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za
motorna vozila in njihove motorje; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50403 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 6024 Cestni tovorni prevoz; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij.

Rg-4090

Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00281 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa POD-
JETJE ZA GOSPODARJENJE Z OB-
JEKTI, d.o.o., pod vložno št. 1/04013/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Dejavnost se razširi na: pridobivanje,
upravljanje in oddajanje neprofitnih najem-
nih stanovanj; pridobivanje in upravljanje
lastnih neprofitnih stanovanj.

Dejavnost družbe se odslej glasi: prido-
bivanje, upravljanje in oddajanje neprofit-
nih najemnih stanovanj; pridobivanje in
upravljanje lastnih neprofitnih stanovanj;
gospodarjenje s stanovanjskimi in drugimi
objekti, njihovimi deli in poslovnimi pro-
stori ter upravljanje stanovanj; načrtovanje,
izvedba in nadzor investicijskih in gradbe-
nih del; načrtovanje, izvedba in nadzor vzdr-
ževalnih del na stanovanjskih, poslovnih,
gospodarskih in drugih objektih; projektiv-
ni in gradbeni inženiring za visoke in nizke
gradnje; svetovanje in posredovanje pri pro-
daji, nakupu, menjavi in najemu premičnin
in nepremičnin ter urejanje premoženjsko-
pravnih zadev iz teh razmerij; opravljanje
računovodskih, knjigovodskih in finančnih
storitev; izdelava in pridobivanje projektne
dokumentacije; pridobivanje upravne doku-
mentacije.

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5618452
Osnovni kapital: 1,646.610 SIT
Ustanovitelj: Zelič Ljubiša, Maribor, Le-

tonjeva 8, vstop 12. 5. 1992, vložek
1,646.610 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19443

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01202 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa BELCONT, gradbeno, sto-
ritveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Pe-
snica 20/a, Pesnica, pod vložno št.
1/07864/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5750610
Osnovni kapital: 1,561.180 SIT
Ustanovitelja: Bele Franc, Maribor, Uli-

ca heroja Vojka 35, vstop 19. 2. 1993, vlo-
žek 477.830 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Bele Vera, Maribor, Ulica heroja Vojka
35, vstop 28. 4. 1994, vložek 1,083.350 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18396

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00702 z dne 29. 6. 1995 pod
št. vložka 1/09527/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906296
Firma:   ENERGOVOD-KRUŠIČ   &

CO., trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ENERGOVOD-KRU-

ŠIČ & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Trg svobo-

de 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Krušič Mirko, Ptuj, Kicar

44/a, vstop 19. 4. 1995, vložek 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem; Krušič Viktor, Ptujska gora, Zgornja
Pristava 33, vstop 19. 4. 1995, vložek 1.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Krušič Mirko, imenovan 19. 4. 1995
zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Krušič Viktor, imenovan 19. 4. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 6. 1995: 2622
Proizvodnja sanitarne keramike; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvod-
nja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-

Rg-19317

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04322 z dne 13. 3. 1995 pri subjek-
tu vpisa POLITIKO, podjetje za storitvene
in komercialne dejavnosti, d.o.o., Letonje-
va 8, Maribor, pod vložno št. 1/05779/00
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ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij; 7440
Ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje.

Rg-18443

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02020 z dne 25. 1. 1995 pri
subjektu vpisa ELESPROM, export-im-
port, d.o.o., Falska cesta 90, Ruše, pod
vložno št. 1/08972/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5835496
Osnovni kapital: 1,516.200 SIT
Ustanovitelj: Gorišek Mladen, Ruše, Fal-

ska cesta 90, vstop 9. 6. 1992, vložek
1,516.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: knjigo-
vodske in računovodske storitve; storitve ob-
delave podatkov; druge neomenjene storitve.

Tako se sedaj dejavnosti glasijo: notra-
njetrgovinski promet: trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; prevoz blaga in oseb v cestnem prometu;
zastopniški, posredniški, agencijski, komi-
sijski in komercialni posli v prometu blaga in
storitev; gostinske storitve: gostinske stori-
tve nastanitve - prenočišča, penzioni, hotel,
storitve prehrane - restavracije s postrežbo,
slaščičarne, druge gostinske storitve - kavar-
ne, točilnice in bari, dostava tople in hladne
hrane ter pijače na dom; turistične storitve:
turistične agencije, uradi, drugo turistično po-
sredovanje; proizvodnja: kovinsko predelo-
valna industrija, od tega proizvodnja kovin-
skega reprodukcijskega materiala: litin, ko-
vanih in stiskanih izdelkov, kovinskega in-
stalacijskega materiala, orodij, kovinske
embalaže, kotalnih ležajev, žičnikov, kovic,
vijakov in drugega žičnega materiala, druge-
ga kovinskega reprodukcijskega materiala;
kovinskih stavbnih in drugih konstrukcij; bla-
ga za široko porabo in drugih kovinskih iz-
delkov; strojna industrija strojev in naprav
(brez elekt. in kmet.): energetskih strojev in
naprav, gradbenih in rudarskih strojev in na-
prav, strojev za obdelavo kovin in lesa, dru-
gih strojev in naprav (brez elekt. in kmet.);
kmetijskih strojev; opreme v poklicne in
znanstvene namene, merilnih in kontrolnih
instrumentov in naprav za avtomatizirano
upravljanje; električnih strojev in aparatov:

električnih strojev in naprav (el. motor., ge-
neratorjev...), elektronskih in telekomunika-
cijskih naprav (sestavni deli elektronskih apa-
ratov in naprav, RA in TV aparatov,...), kab-
lov in vodov, električnih aparatov za gospo-
dinjstvo (termični, hladilni aparati, aparati za
sušenje in pranje,...), drugih elektrotehničnih
izdelkov; obrtne storitve in popravila doma
in v tujini: izdelava, popravila in vzdrževa-
nje predmetov iz: nekovin (gline,...), kovin
(cestnih vozil,...), izdelkov precizne mehani-
ke, raznovrstnih kovinskih izdelkov;  elek-
trotehničnih izdelkov: strojev in naprav (el.
motor., generatorjev...), elektronskih in tele-
komunikacijskih naprav (sestavni deli elek-
tronskih aparatov in naprav, RA in TV apa-
ratov,...), električnih aparatov za gospodinjs-
tvo (termični, hladilni aparati, aparati za su-
šenje in pranje,...), drugih elektrotehničnih
izdelkov; lesenih predmetov; tekstilnih pred-
metov, predmetov iz usnja in gume, razno-
vrstnih proizvodov: predmetov iz plastičnih
mas in predmetov iz papirja; storitve rekla-
me in ekonomske propagande; projektiranje
gradbenih objektov in drugo projektiranje na
področju elektrotehnike, kovinske stroke in
strojništva ter inženiring na teh področjih;
poslovne storitve: organizacija in izvedba
strokovnih seminarjev, predavanj, posvetov,
tečajev, prikazov, razstav in drugih priredi-
tev, ter druge storitve v zvezi z nastopom na
sejmih in drugih razstavah; knjigovodske in
računovodske storitve; storitve obdelave po-
datkov; druge neomenjene storitve; izobra-
ževanje, ki ga ni mogoče uvrstiti po stop-
njah: pridobitev posebnega znanja in spret-
nosti na področju likovne umetnosti; koope-
racijski posli s področja dejavnosti;
konsignacijska prodaja v prometu blaga in
storitev; zunanjetrgovinski promet: izvoz in
uvoz živilskih in neživilskih proizvodov; pre-
voz blaga in oseb v mednarodnem cestnem
prometu; organiziranje in izvajanje zastop-
niških, posredniških, agencijskih, komisijskih
in komercialnih poslov s tujimi fizičnimi in
pravnimi osebami; gostinske storitve v tuji-
ni: gostinske storitve nastanitve - prenočišča,
penzioni, hotel, storitve prehrane - restavra-
cije s postrežbo, slaščičarne, druge gostinske
storitve - kavarne, točilnice in bari, dostava
tople in hladne hrane ter pijače na dom; turi-
stično posredovanje v tujini; storitve rekla-
me in ekonomske propagande v tujini; pro-
jektiranje gradbenih objektov in drugo pro-
jektiranje na področju elektrotehnike, kovin-
ske stroke in strojništva ter inženiring na teh
področjih, v tujini; poslovne storitve v tujini:
organizacija in izvedba strokovnih seminar-
jev, predavanj, posvetov, tečajev, prikazov,
razstav in drugih prireditev ter druge storitve
v zvezi z nastopom na sejmih in drugih raz-
stavah; izobraževanje, ki ga ni mogoče uvr-
stiti po stopnjah v tujini: pridobitev posebne-
ga znanja in spretnosti na področju likovne
umetnosti; kooperacijski posli s tujimi fizič-
nimi in pravnimi osebami, s področja dejav-
nosti.

Rg-18488

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02820 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa TROS, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o, Ore-
hova vas 50/b, Orehova vas, pod vložno št.

1/04637/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5550521
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zupanič Jože, Orehova vas,

Orehova vas 50/b, vstop 20. 12. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18556

Temeljno sodišče v Mariboru enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01217 z
dne 25. 7. 1994 pri subjektu vpisa TRADE
CORPORATION, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., pod vložno št. 1/08109/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5754828
Firma: TRADE CORPORATION, pod-

jetje za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRADE CORPORA-

TION, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,900.000 SIT
Ustanovitelj: Uran Marjan, Maribor,

Kamniška 52, vstop 20. 1. 1993, vložek
4,900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18617

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 107/94 z dne
2. 2. 1994 v reg. vl. 1/6733-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo AVAN-
TAGE, Trgovina, zastopstvo in storitve,
d.o.o., Maribor, Arnolda Tovornika 8,
spremembo sedeža podjetja, tako da se od-
slej glasi: Maribor, Aljaževa ulica 21; iz-
bris dosedanjega direktorja Boruta Marotti-
ja in vpis Slavka Lovrenčiča, ki odslej za-
stopa podjetje kot direktor, brez omejitev.

Rg-18652

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00514 z dne 31. 5. 1995 pod
št. vložka 1/09511/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5889006
Firma: ALADIN, proizvodnja, trgovi-

na, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALADIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Lackova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Gaber Štefan, Slovenske

Konjice, Šarhova 10, vstop 7. 7. 1993, od-
govornost: ne odgovarja; Leskovar Karl,
Slovenska Bistrica, Lackova 5, vstop 31. 5.
1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Leskovar Jasna in Leskovar To-
maž, oba iz Slovenske Bistrice, Lackova 5,
oba vstopila 31. 5. 1994, vložila po 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Leskovar Karl, imenovan 1. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Leskovar Jasna, imenovana 1. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 31. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo.

Rg-18695

Okrožno sodišče v Mariboru je sklepom
Srg št. 94/06197 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa AQANELL, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ledinekova 2, Maribor, pod
vložno št. 1/06452/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5678641
Osnovni kapital: 1,768.600 SIT
Ustanovitelj: Rožman Vojko, Maribor,

Ledinekova 2, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,768.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18720

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03470 z
dne 16. 11. 1994 pri subjektu vpisa AMA-
REA, trgovsko, storitveno in gostinsko
podjetje, d.o.o., pod vložno št. 1/08569/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5774977
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanoviteljica: Puconja Iris, Maribor,

Antoličičeva 11, vstop 2. 7. 1993, vložek
1,652.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18740

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05393 z dne 28. 4. 1995 pri
subjektu vpisa METALNA, montaža, in-
ženiring, oprema, d.o.o., Zagrebška 20,
Maribor, pod vložno št. 1/03422/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti, pooblastil zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5451841
Osnovni kapital: 65,514.983,20 SIT
Ustanovitelj: Metalna Maribor, stroje-

gradnja, konstrukcije, montaža in storitve,
d.d., Maribor, Zagrebška 20, vstop 21. 12.
1990, vložek 65,514.983,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Maksimiljan, imenovan 23.
12. 1994, lahko sklene posle glede razpola-
ganja z nepremičninami, njihovim delom
ali o obremenitvi nepremičnin, prevzema-
nju jamstev ter drugih po naravi podobnih
poslov, le na podlagi predhodnega soglasja
organa upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 28. 4. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-

padki; 4521 Splošna gradbena dela, 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize.

Rg-18741

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04281 z
dne 15. 11. 1994 pri subjektu vpisa ME-
TALNA, tovarna procesne opreme in in-
ženiring, d.o.o., pod vložno št. 1/03420/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5451884
Dejavnost družbe se dopolni z: montaža

procesne opreme; montaža tlačnih posod s
povezavami; montaža tlačnih cevovodov;
projektiranje in proizvodnja strojne in elek-
tro investicijske ter druge opreme s servisi-
ranjem in vzdrževanjem; izdelava strojnih
sklopov, orodij in priprav ter rezervnih de-
lov; izvajanje pregledov delovnih sredstev
in izdajanje potrdil; vzdrževanje in popravi-
lo strojev, naprav in drugih proizvodnih ka-
pacitet; projektiranje in proizvodnja stroj-
nih sklopov; popravilo inventarja; izdelava
in popravilo električnih strojev in aparatov;
izvajanje pregledov delovnih sredstev in iz-
dajanje potrdil; izgradnja, popravilo in vzdr-
ževanje gradbenih instalacij; proizvodnja in
distribucija komprimiranega zraka in toplo-
te; prekladalne storitve; poslovne storitve
tehnične dokumentacije; uvoz in izvoz ne-
živilskih proizvodov; izvajanje aktivnosti
zagotavljanja kakovosti in uvajanje sistema
zagotavljanja kakovosti; izvajanje kontrole
kakovosti osnovnih materialov, funkcional-
nih sklopov, agregatov, dodajnih materia-
lov in nadzor nad kakovostjo izvajanja v
proizvodnji, izdajanje prepisov atestov; iz-
vajanje kontrole kakovosti varilskih del in
preizkusov materialov in zvarov z in brez
porušitve; izvajanje tehničnih pregledov je-
klenih konstrukcij; izvajanje usposabljanja
in preverjanja znanja varilcev ter izstavlja-
nje atestov varilcev.

Dejavnost družbe je: projektiranje in pro-
izvodnja procesne opreme ter strojev in na-
prav in opreme za celulozo, papir in karton;
izdelava projektne in tehnološke dokumen-
tacije; inženiring; specialna montaža opre-
me in sistemov ter montažni nadzor; spe-
cialno servisiranje opreme in sistemov; skla-
diščenje in distribucija plinov; kooperacija,
leasing; trgovinske storitve; konzultantska
dejavnost; projektiranja in izdelava tlačnih
posod; izvajanje špedicije in transporta bla-
ga v cestnem prometu; prodaja odpadnega
in odvečnega materiala ter storitev; izvoz in
uvoz tehnične opreme, rezervnih delov,
orodja in potrebščin ter reprodukcijskega in
potrošniškega materiala; razvojno razisko-
valna dejavnost za gospodarstvo; zastopa-
nje tujih firm; montaža procesne opreme;
montaža tlačnih posod s povezavami; mon-
taža tlačnih cevovodov; projektiranje in pro-
izvodnja strojne in elektro investicijske ter
druge opreme s servisiranjem in vzdrževa-

njem; izdelava strojnih sklopov, orodij in
priprav ter rezervnih delov; izvajanje pre-
gledov delovnih sredstev in izdajanje potr-
dil; vzdrževanje in popravilo strojev, na-
prav in drugih proizvodnih kapacitet; pro-
jektiranje in proizvodnja strojnih sklopov;
popravilo inventarja; izdelava in popravilo
električnih strojev in aparatov; izvajanje
pregledov delovnih sredstev in izdajanje po-
trdil; izgradnja, popravilo in vzdrževanje
gradbenih instalacij; proizvodnja in distri-
bucija komprimiranega zraka in toplote; pre-
kladalne storitve; poslovne storitve tehnič-
ne dokumentacije; uvoz in izvoz neživilskih
proizvodov; izvajanje aktivnosti zagotavlja-
nja kakovosti in uvajanje sistema zagotav-
ljanja kakovosti; izvajanje kontrole kako-
vosti osnovnih materialov, funkcionalnih
sklopov, agregatov, dodajnih materialov in
nadzor nad kakovostjo izvajanja v proizvod-
nji, izdajanje prepisov atestov; izvajanje
kontrole kakovosti varilskih del in preizku-
sov materialov in zvarov z in brez poruši-
tve; izvajanje tehničnih pregledov jeklenih
konstrukcij; izvajanje usposabljanja in pre-
verjanja znanja varilcev ter izstavljanje ate-
stov varilcev.

Rg-18761

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05537 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ŠKRIPEC, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Šarhova ulica
77/a, Maribor, pod vložno št. 1/01752/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5343968
Osnovni kapital: 1,745.874,60 SIT
Ustanovitelja: Škripec Jožica in Škripec

Srečko, oba iz Maribora, Šarhova 77 a, vsto-
pila 28. 3. 1990, vložila po 872.937,30 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-18765

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02461 z dne 7. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ŠTRAKL, grafično obliko-
vanje, tisk in trgovina, d.o.o., Cankarjeva
ulica 1, Sveta Trojica v Slov. goricah, pod
vložno št. 1/02829/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5411378
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelji: Štrakl Ivo, vložek 601.600

SIT; Štrakl Milena, Štrakl Romeo in Štrakl
Dušan, vsi iz Svete Trojice v Slovenskih
goricah, Cankarjeva ulica 1, vstopili 10. 7.
1990, vložili po 300.800 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Rg-18815

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04979 z dne 21. 3. 1995 pri
subjektu vpisa DILARO, gostinstvo, trgo-
vina in storitve, d.o.o., Prečna ulica 3,
Orehova vas, pod vložno št. 1/08840/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
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Matična št.: 5857244
Osnovni kapital: 1,791.000 SIT
Ustanovitelj: Šnofl Silvester, Orehova

vas, Prečna ulica 3, vstop 30. 6. 1993, vlo-
žek 1,791.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18839

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01185 z
dne 11. 11. 1994, pri subjektu vpisa DLE-
TO, proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/05862/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novne vloge in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5658128
Osnovni kapital: 1,794.600 SIT
Ustanovitelj: Krajnc Franc, Maribor, Du-

pleška 30, vstop 18. 3. 1992, vložek
1,794.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: trgovina z živilskimi proizvodi na
debelo in drobno; menjalniški posli; promet
z nepremičninami; leasing in posoja avtomo-
bilov in prikolic, blaga vseh trgovskih strok
in orodij; nudenje računalniških kapacitet in
knjigovodske storitve; finančne storitve: krat-
koročni in dolgoročni krediti pravnim in fi-
zičnim osebam; gostinske storitve: nastani-
tve, prehrane in pijače; storitve reklame in
ekonomske propragande; turistične storitve
in turistično posredovanje; obrtne storitve in
popravila: osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom; prodaja po pošti, na premičnih
stojnicah, prodaja od vrat do vrat.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja:
žaganega lesa, furnirja in plošč, končnih le-
senih izdelkov, lesenega pohištva, drugih
končnih izdelkov, lesene embalaže, lesenih
stavbnih elementov, galanterije iz lesa in plu-
te; trgovina z neživilskimi proizvodi na drob-
no; kovinsko in elektrotehnično blago; kuri-
vo in gradbeni material; pohištvo; barva, laki
in kemikalije; trgovina z mešanim blagom na
drobno; trgovina z neživilskimi proizvodi na
debelo; kovinsko in elektrotehnično blago;
gradbeni material, sanitarni in instalacijski
materiali; kemični izdelki, barve in laki; tr-
govina z mešanim blagom na debelo; posre-
dovanje v prometu blaga in storitev; komisij-
ski posli na področju prometa blaga in stori-
tev; prevoz blaga v cestnem prometu; monta-
ža mizarskih izdelkov pri naročnikih;
fotokopiranje, razmnoževanje, prepisovanje
in druge biro storitve; uvoz in izvoz neživil-
skih proizvodov; zastopanje tujih firm; trgo-
vina z živilskimi proizvodi na debelo in drob-
no; menjalniški posli; promet z nepremični-
nami; leasing in posoja avtomobilov in pri-
kolic, blaga vseh trgovskih strok in orodij;
nudenje računalniških kapacitet in knjigo-
vodske storitve; finančne storitve: kratkoroč-
ni in dolgoročni krediti pravnim in fizičnim
osebam; gostinske storitve: nastanitve, pre-
hrane in pijače; turistične storitve in turistič-
no posredovanje; obrtne storitve in popravi-
la: osebne storitve in storitve gospodinjs-
tvom; prodaja po pošti, na premičnih stojni-
cah, prodaja od vrat do vrat.

Rg-18856

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01226 z
dne 19. 8. 1994 pri subjektu vpisa DATING,
računalniški inženiring, d.o.o., pod vlož-

no št. 1/04963/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča s temile podatki:

Matična št.: 5602009
Firma: DATING, računalniški inženi-

ring, d.o.o.
Sedež: Maribor, Veljka Vlahoviča 79
Osnovni kapital: 1,758.000 SIT
Ustanovitelj: Lorenčič Vinko, Maribor,

Veljka Vlahoviča 79, vstop 19. 12. 1991,
vložek 1,758.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-18858

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01128 z
dne 17. 5. 1994 pod št. vložka 1/08981/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovne vloge, ustanovite-
ljev, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje s temile podatki:

Firma: DMM, mednarodno posredova-
nje blaga in storitev, d.o.o.

Skrajšana firma: DMM, d.o.o.
Sedež: Slovenska Bistrica, Titova 50
Ustanovitelj: Norbert Jedlovčnik ml.,

Slovenska Bistrica, Borisa Kraigherja 45,
vstop 28. 3. 1994, vložek 51.484 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dušej Vladimir, razrešen 28. 3. 1994;
direktor Norbert Jedlovčnik ml, imenovan
28. 3. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno neživilskih in živil-
skih proizvodov vseh trgovskih strok; po-
sredovanje v prometu blaga in  storitev; fi-
nančno svetovanje in finančni inženiring;
organiziranje in izvajanje leasing poslov;
agencijski, zastopniški in komisijski posli
za vse vrste blaga, storitev, tehnologij in
know-howa; organiziranje prevoznih in špe-
dicijskih poslov; založništvo in izdaja časo-
pisov in revij; svetovanje tujim komitentom
pri vrednotenju, odkupu, kapitalizaciji, do-
kapitalizaciji in prodaji domačih podjetij;
informacijski inženiring; sklepanje koope-
racijskih poslov in izvajanje drugih oblik
mednarodne menjave na področju prometa
blaga in storitev; organiziranje in izvajanje
vseh dealerskih in brokerskih poslov na do-
mačih in tujih borzah; prodaja in servisira-
nje novih in rabljenih vozil tovornega in
osebnega programa, prodaja vozil po nače-
lu “staro za novo”; posojanje (rent-a car)
vozil; gostinske storitve nastanitve, prehra-
ne in druge gostinske storitve (kavarne, krč-
me, točilnice, bari, ipd.); izvajanje del s tež-
ko in lahko gradbeno mehanizacijo.

Rg-18859

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06391 z dne 31. 5. 1995 pri
subjektu vpisa DIAR, podjetje za projek-
tiranje in storitve, d.o.o., Koroška cesta
109/a, Maribor, pod vložnno št. 1/06484/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5694515
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lužar Vito, Maribor, Ko-

roška 109/a, vstop 15. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18900

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03797 z dne 24. 2. 1995 pri
subjektu vpisa R.D., podjetje za trgovino,
posredništvo in storitve, d.o.o., Ljubljan-
ska 94/b, Maribor, pod vložno št.
1/05117/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5616417
Osnovni kapital: 1,506.090,40 SIT
Ustanovitelj: Škofič Robert, Maribor,

Ljubljanska 94/b, vstop 24. 1. 1992, vložek
1,506.090,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-18905

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03983 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa RAIN-
BOW, trgovsko podjetje, d.o.o., pod vlož-
no št. 1/01446/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in oseb,
pooblaščenih za zastopanje s temile podat-
ki:

Firma: RAINBOW, trgovsko podjetje
d.o.o., - v stečaju

Skrajšana firma: RAINBOW, d.o.o. - v
stečaju

Osnovni kapital: 4.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Smerdu Irena, razrešena 27. 5.
1994; stečajni upravitelj Marinič Ignac, ime-
novan 27. 5. 1994, Maribor, Prešernova 2,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-18907

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 537/94 z dne
17. 6. 1994 v reg. vl. 1/5623-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo RAST-ing,
podjetje za inženiring, stanovanjske sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Maribor, Ulica
talcev 15/I, razširitev dejavnosti na: pro-
izvodnja in promet eksplozivnih snovi, pro-
izvodnja in promet z balističnimi izstrelki,
gostinstvo: gostinske storitve nastanitve, go-
stinske storitve prehrane, druge gostinske
storitve, finančno posredništvo, finančni
inženiring, obdelava podatkov.

Rg-18937

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00590 z dne 19. 6. 1995 pri
subjektu vpisa REIMPEX, trgovina, po-
sredovanje, kooperacija, d.o.o., Metelko-
va 59, Maribor, pod vložno št. 1/04579/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti ter uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5549159
Dejavnost, vpisana 19. 6. 1995: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vilo motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5139 Nespecializirana trgovina na debe-
lo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno

z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravil; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Pod šifro G 51.18 sme družba opravljati
posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Rg-18957

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01526 z
dne 15. 12. 1994 pri subjektu vpisa MA-
RAB, montažno podjetje, d.o.o., pod vlož-
no št. 1/05414/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5609160
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Miklavc Bojan, Maribor,

Gorkega 30, vstop 23. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18960

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00909 z
dne 12. 12. 1994 pri subjektu vpisa MI &
AL, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.,
pod vložno št. 1/08358/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5765307
Osnovni kapital: 1,500.598 SIT
Ustanoviteljici: Kolšek Majda, Pesnica pri

Mariboru, Pesnica 68, vstop 7. 6. 1993, vlo-
žek 750.299,25 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Lisjak Matilda, Maribor, Ulica Pohor-
skega bataljona 47, vstop 7. 6. 1993, vložek
750.298,75 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18986

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04377 z dne 7. 3. 1995 pri

subjektu vpisa MAXISHOP, export-im-
port, trgovina in storitve, d.o.o., Titova
57, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/02807/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5416744
Osnovni kapital: 1,503.869 SIT
Ustanovitelj: Lešnik Matjaž, Slovenska

Bistrica, Partizanska 45, vstop 16. 8. 1990,
vložek 1,503.869 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Pirš Vojko, izstop 28. 12. 1993.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lešnik Matjaž, imenovan 16. 8. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Pirš
Vojko, razrešen 28. 12. 1993.

Rg-19009

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02148 z dne 13. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MORANA, storitveno, tr-
govsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Wa-
tova 6, Maribor, pod vložno št. 1/08578/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5777348
Osnovni kapital: 1,549.865 SIT
Ustanovitelja: Ledinek Danilo in Bru-

mec Fredi, oba iz Maribora, Watova 6, vsto-
pila 10. 6. 1993, vložila po 774.932,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19010

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05397 z dne 16. 5. 1995 pri
subjektu   vpisa   METALNA-TOVARNA
STROJEV IN KOMPONENT, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Zagrebška  20,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/07513/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, pooblastil zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5707897
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Metalna Maribor, stroje-

gradnja, konstrukcija, montaža in storitve,
d.d., Maribor, Zagrebška 20, vstop 22. 12.
1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba pooblaščena za zastopanje: direktor
Muič Senko, imenovan 23. 12. 1994, Mari-
bor, Antoličičeva ulica 22, sklepa posle gle-
de razpolaganja z nepremičninami, njiho-
vim delom ali o obremenitvi nepremičnin,
prevzemanju jamstev ter drugih po naravi
podobnih poslov, le na podlagi predhodne-
ga soglasja organa upravljanja ustanovite-
lja.

Dejavnost, vpisana dne 16. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja me-
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talurških strojev; 3002 Proizvodnja računal-
nikov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, ge-
neratorjev in transformatorjev; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-19013

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05171 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MIPI, družba za proizvod-
njo plastičnih in kovinskih elementov,
gradbenega inženiringa, storitev in trgo-
vine, d.o.o., Leningrajska 27, Maribor,
pod vložno št. 1/07837/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5857155
Osnovni kapital: 1,719.216,80 SIT
Ustanovitelji: Frank Boris, Maribor, Zla-

tiborska 16, vložek 687.686,72 SIT, Obran
Anton, Maribor, K brodu 2, vložek
515.765,42 SIT, Bah Alojz, Maribor, Kose-
skega ulica 21, vložek 171.921,68 SIT, Ju-
rič Vinko, Maribor, Kardeljeva 68, vložek
171.921,68 SIT, Kereži Ivan, Maribor, Kor-
četova 14, vložek 171.921,68 SIT, vsi vsto-
pili 16. 6. 1994,; odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-19019

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03439 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu vpisa MODERN No 35, trgovsko
podjetje, d.o.o., Gregorčičeva 35, Mari-
bor, pod vložno št. 1/03069/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 54288317
Osnovni kapital: 2,024.551 SIT
Ustanovitelja: Ravnikar Vlasta in Ravni-

kar Sergej Matjaž, oba iz Pekr-Limbuša, Pod
hribom 5, vstopila 24. 9. 1990, vložila po
1,012.275,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Ravnikar Sergej Matjaž, imenovan 24.
9. 1990, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kuristka Ravnikar Vlasta, imenovana 1. 6.
1994,  zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19053

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05396 z dne 25. 5. 1995 pri
subjektu vpisa METALNA, tovarna pro-
cesne  opreme  in  inženiring,  d.o.o.,  Za-

grebška cesta 20, Maribor, pod vložno št.
1/03420/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, tipa in omeji-
tev zastopnika, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5451884
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Antolič Ernest, imenovan 23. 12.
1994 Maribor, Igriška ulica 45, lahko skle-
pa posle glede razpolaganja z nepremični-
nami, njihovim delom ali o obremenitvi ne-
premičnin, prevzemanju jamstev ter drugih
po naravi podobnih poslov, le na podlagi
predhodnega soglasja organa upravljanja us-
tanovitelja.

Dejavnost, vpisana dne 25. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilni-
kov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 2951 Proizvodnja metalurš-
kih strojev; 4521 Splošna gradbena dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalalacije
pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-19077

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06157 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MENSARIKO, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Rožnodolska
8, Maribor, pod vložno št. 1/07170/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, družbenikov,
zastopnikov in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5856671
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 19
Osnovni kapital: 1,612.950 SIT
Ustanovitelj: Hebar Miro, Maribor,

Borštnikova 45, vstop 28. 2. 1994, vložek
1,612.950 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ekart Anton in Kutnjak Mladen, oba izsto-
pila 29. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hebar Miro, imenovan 28. 2. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ro-
bič Evald, razrešen 29. 12. 1994.

Rg-19105

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00624 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KLEM-COMMERCE, ex-
port-import, proizvodnja, storitve in tr-
govina d.o.o., Počehova 14/a, Maribor,
pod vložno št. 1/03029/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti

in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5490588
Dejavnost, vpisana dne 2. 6. 1995: 2821

Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2863 Pro-
izvodnja ključavnic, okovja; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maš-
čobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 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 drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine na drobno z orožjem in streli-
vom.

Rg-19110

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00586 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KITAJSKA TRGOVSKA
HIŠA, podjetje za trgovino, zastopanje in
posredovanje, d.o.o., Prešernova ulica 12,
Maribor, pod vložno št. 1/09475/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5889073
Sedež:  Maribor,  Cesta  proletarskih

brigad 79

Rg-19131

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04271 z
dne 26. 10. 1994 pod št. vložka 1/09317/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5868068
Firma: KRAJCARJI, trgovina in stori-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Štravhovih 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hrašovec Branko in Hra-

šovec Boža, oba iz Maribora, Ulica Štrav-
hovih 39, vstopila 26. 9. 1994, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hrašovec Branko, imenovan 26. 9. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Hrašovec Boža, imenovana 26. 9. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev kot komercialna
direktorica.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1995:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij

in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenin in kvačkanih materialov;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame
in protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2222 Drugo tiskars-
tvo; 2223 Knjigoveštvo in obdelava; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestav-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Po-
skusno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inšalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo

z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5231 Dejavnost lekarn; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgo-
vina na drobno z obutvijo in usnjenimi iz-
delki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami in laki; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
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kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov (bari); 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski pot-
niški prevoz; 6024 Cestni tovorni prevoz;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7031
Agencije za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 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;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah.

Rg-19141

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3195/93 z
dne 28. 2. 1994 v reg. vl. 1/1929-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo KA-
LUMA, proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o., Fram 111, Fram, razširitev dejav-
nosti na: proizvodnja kovinskih, gradbenih
in drugih konstrukcij, proizvodnja strojev
in naprav, proizvodne storitve v kovinsko
predelovalni industriji in gradbeništvu, var-
jenje vseh vrst kovin po vseh varilnih po-
stopkih, ključavničarske in cevarske stori-
tve, montažne, servisno vzdrževalne in re-
montne storitve v industriji, na hidroener-
getskih, toplovodnih, plinovodnih in drugih
gospodarskih objektih, posredovanje stori-
tev v okviru registriranih proizvodnih in sto-
ritvenih dejavnosti podjetja, poslovne stori-
tve: storitve svetovalnega inženiringa, lea-
sing opreme in strojev, posredovanje delav-
cev podjetjem, gostinstvo: gostinske storitve
nastanitve, restavracije, kavarne, krčme in
bifeja, trgovina na debelo in drobno po na-
slednjih trgovskih strokah: prehrambeni iz-
delki vseh vrst, transportne storitve, prevoz
blaga v cestnem prometu.

Rg-19149

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02624 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa K.O.T., trgovsko, storitve-
no in gostinsko podjetje, d.o.o., Mikloši-
čeva 1, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/02476/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5398428
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Kolar Miroslav, vložek

1,501.000 SIT in Kolar Marija, vložek 1.000
SIT, oba iz Slovenske Bistrice, Miklošičeva
1, vstopila 24. 4. 1990, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost se razširi za: prevoz z osebni-
mi in tovornimi vozili, servis avtomobilskih
plastičnih delov; finančni inženiring.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; trgovina na debelo z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; servis gospodinjskih
aparatov; steklarska dejavnost; posredova-
nje, zastopanje in komisija v prometu blaga
in storitev; gostinska dejavnost; prevoz z
osebnimi in tovornimi vozili; servis avto-
mobilskih plastičnih delov; finančni inženi-
ring.

Rg-19173

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00140 z dne 18. 4. 1995 pod
št. vložka 1/09475/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889073

Firma:    KITAJSKA    TRGOVSKA
HIŠA, podjetje za trgovino, zastopanje in
posredovanje d.o.o.

Skrajšana firma: KITAJSKA TRGOV-
SKA HIŠA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Prešernova ulica 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelji: Yu Zhang, Aachen 52062,
Nemčija, Kleinkolnstr. 12, vstop 16. 1.
1995, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jiang Zhu, Aachen 52072, Nem-
čija, Kullenhofstr. 58/App. 5201, vstop 16.
1. 1995, vložek 210.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Xin Yang, vložek 210.000
SIT; Gang Fan, vložek 210.000 SIT in Zhe
Zhuang, vložek 105.000 SIT, vsi iz Aache-
na 52072, Nemčija, Rutscherstr. 165, vsi
vstopili 16. 1. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Yu Zhang, imenovan 16. 1. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokuristka Logar
Irena, imenovana 16. 1. 1995, Maribor, Kr-
panova ulica 5.

Dejavnost, vpisana dne 18. 4. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi 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 Trgovi-
na na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5134

Trgovina na debelo z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živi-
li, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki širo-
ke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdi-
mi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo, penzionov; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o ra-
čunalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.
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Rg-19151

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02008 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa KLEM-COMMERCE, ex-
port-import, proizvodnja, storitve in tr-
govina, d.o.o., Počehova 14 a, Maribor,
pod vložno št. 1/03029/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5490588
Osnovni kapital: 3,183.000 SIT
Ustanovitelj: Selinšek Maks, Maribor,

Počehova 56, vstop 25. 10. 1990, vložek
3,183.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19156

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05661 z dne 8. 5. 1995 pri
subjektu vpisa KALUMA, proizvodnja,
storitve in trgovina, d.o.o., Fram 111,
Fram, pod vložno št. 1/01929/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5362342
Osnovni kapital: 2,050.000 SIT
Ustanovitelj: Skrbič Ludvik, Fram, Fram

111, vstop 2. 4. 1990, vložek 2,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Skrbič Ludvik, imenovan 26. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19179

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01753 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa KA & LES, proizvodno,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Janževa gora 10, Selnica ob Dravi, pod
vložno št. 1/08104/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5763533

Sedež: Lovrenc na Pohorju, Zadružna
pot 11

Osnovni kapital: 2,372.544,53 SIT

Ustanovitelj: Krajnc Andrej, Selnica ob
Dravi, Janževa gora 10, vstop 7. 4. 1993,
vložek 2,372.544,53 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-19185

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02063 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa KONG-
G, podjetje za projektiranje, proizvodnjo
in trženje, d.o.o., pod vložno št. 1/08436/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5770858

Osnovni kapital: 6,398.373,70 SIT

Ustanovitelj: Glodež Edvard, Maribor,
Zrkovska cesta 150, vstop 3. 6. 1993, vlo-
žek 6,398.373,70 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19189

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04428 z dne 4. 4. 1995 pri
subjektu vpisa KOTAI, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, export-import, d.o.o., Kek-
čeva 4, Maribor, pod vložno št. 1/03630/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, tipa zastopni-
kov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.. 5472440
Osnovni kapital: 2,015.178 SIT
Ustanovitelja: Kostanjevec Borut, vlo-

žek 1.000 SIT in Kostanjevec Olga, vložek
2.014.178 SIT, oba iz Maribora, Kekčeva 4,
vstopila 19. 12. 1990,  odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kostanjevec Borut, imenovan 19. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev; direk-
torica Kostanjevec Olga, imenovana 25. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19208

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05631 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa PŠADA, prevozniško, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Per-
nica 9/b, Pernica, pod vložno št.
1/05390/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5610575
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Kokol Pšajt Danica, Per-

nica, Pernica 9/b, vstop 3. 4. 1992, vložek
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pšajt Marjan, Jurovski dol, Zgornje Partinje
40, vstop 13. 12. 1994, vložek 754.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kokol Pšajt Danica, imenovana 3. 4.
1992, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Pšajt Marjan, imenovan 13. 12. 1994.

Rg-19313

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 94/04383 z dne 3. 3. 1995 pri subjektu
vpisa PRO STAN, stanovanjske storitve,
promet z nepremičninami, upravljanje in
vzdrževanje stan. hiš, d.o.o., Smetanova
31/I, Maribor, pod vložno št. 1/04397/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala in
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5532906
Firma: PRO STAN, promet z nepre-

mičninami, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica heroja Tomši-

ča 4
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Bačko Jurij, Maribor, Gor-

kega 4, vstop 4. 11. 1991, vložek 502.666,66
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gal Mar-
ko, Maribor, Trg revolucije 4, vstop 4. 11.
1991, vložek 502.666,67 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ketiš Andrej, Maribor, Sme-
tanova 31, vstop 4. 11. 1991, vložek
502.666,67 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 3. 3. 1995: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Agencije za posredništvo v prometu z ne-
premičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniš-
ke opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti, d.n.; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specailnih strok;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-19358

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02658 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa MULLER, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Ipavčeva 18, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/01617/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5337143
Osnovni kapital: 1,537.965,30 SIT
Ustanovitelj: Muller Srečko, Maribor,

Ipavčeva 18, vstop 9. 3. 1990, vložek
1,537.965,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19361

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06077 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MUSIKUS, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Glavni trg 17/b,
Maribor, pod vložno št. 1/06883/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, družbenikov in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5676193
Osnovni kapital: 1,511.093,60 SIT
Ustanovitelja: Merkoci Anton, vstop 1.

12. 1992 in Šnofl Mojca, vstop 26. 12. 1994,
oba iz Središča ob Dravi, Šolska ulica 1,
vložila po 755.546,80 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-19383

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03614 z
dne 14. 7. 1994 pri subjektu vpisa MIPI,
podjetje za gradbeni inženiring, storitve
in trgovino, d.o.o., pod vložno št.
1/07837/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, ustanovite-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1116 Št. 19 – 5. IV. 1996

ljev in dejavnosti ter oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5337577
Firma: MIPI, družba za proizvodnjo

plastičnih in kovinskih elementov, grad-
benega inženiringa, storitev in trgovine,
d.o.o.

Skrajšana firma: MIPI, d.o.o.
Sedež: Maribor, Leningrajska 27
Osnovni kapital: 117.025 SIT
Ustanovitelji: Mesarič Zdravko, izstop

16. 6. 1994; Mesarič Irena, izstop 16. 6.
1994; Frank Boris, Maribor, Zlatiborska 6,
vstop 16. 6. 1994, vložek 46.812 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Obran Anton, Mari-
bor, K brodu 2, vstop 16. 6. 1994, vložek
35.107 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bah
Alojz, Maribor, K brodu 2, vstop 16. 6.
1994, vložek 11.702 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Jurič Vinko, Maribor, Kardelje-
va 68, vstop 16. 6. 1994, vložek 11.702 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kereži Ivan,
Maribor, Korčetova 14, vstop 16. 6. 1994,
vložek 11.702 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mesarič Zdravko, razrešen 16. 6.
1994; direktorica Mesarič Irena, razrešena
16. 6. 1994; direktor Frank Boris, imenovan
16. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: proizvodnjo pla-
stičnih elementov za avtomobilsko industri-
jo, proizvodnja delov, sestavov in agrega-
tov za cestna vozila; proizvodnjo vzmeti in
drugih kovinskih izdelkov ter pribora; stori-
tve galvaniziranja; storitve površinske zaš-
čite; storitve zagotavljanja kakovosti; eko-
nomske, finančne, računovodske, knjigo-
vodske in izobraževalne storitve; storitve
transporta doma in v tujini; storitve prehra-
ne in počitniške dejavnosti; pridobivanje in
odstopanje pravic industrijske lastnine.

Stara in nova dejavnost se glasita: grad-
beništvo: visoka gradnja, nizka gradnja in
hidrogradnja, industrijska in zaključna dela
v gradbeništvu; projektiranje in sorodne teh-
nične storitve; zbiranje podatkov o prostoru
in oblikovanje informacij ter izdelava us-
treznih aplikacij; izdelava investicijskih pro-
gramov; nadzor nad izvajanjem gradbenih,
zaključnih in obrtnih del v gradbeništvu;
storitve pri usmerjanju nadaljnjega razvoja
že realiziranih objektov ter sodelovanje v
plasmajih; pridobivanje dokumentacije, po-
trebne za individualno gradnjo; stanovanj-
ske storitve; projektni inženiring; projektno
svetovanje; organiziranje in izvajanje vzdr-
ževanja in servisiranja objektov in naprav v
visoki in nizki gradnji; svetovanje, projekti-
ranje, inženiring in montaža notranje opre-
me; oblikovanje - design na področju upo-
rabnih in uporabljajočih dejavnosti; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; cenitve na področju gradbeništva;
kooperacija iz vseh registriranih dejavnosti;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; trgovinske storitve:
agencijske storitve; posredniške storitve, za-
stopniške storitve, storitve odpravljanja in
dostavljanja blaga, storitve skladiščenja, sto-
ritve reklame in ekonomske propagande, se-
jemske storitve; menjalniški posli; prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu; neo-
menjene storitve na področju prometa; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcije

prometa blaga in storitev; notranja špedici-
ja; posredovanje v prometu blaga in stori-
tev; zastopanje podjetij v prometu blaga in
storitev; poslovne storitve: druge neome-
njene storitve; gostinstvo: gostinske stori-
tve nastanitve, gostinske storitve prehrane,
druge gostinske storitve; turistično posre-
dovanje; organizacija kulturnih, zabavnih,
športno-rekreativnih prireditev; proizvodnja
plastičnih elementov za avtomobilsko indu-
strijo; proizvodnja delov, sestavov in agre-
gatov za cestna vozila; proizvodnja vzmeti
in drugih kovinskih izdelkov ter pribora;
storitve galvaniziranja; storitve površinske
zaščite; storitve zagotavljanja kakovosti;
ekonomske, finančne, računovodske, knji-
govodske in izobraževalne storitve; storitve
transporta doma in v tujini; storitve prehra-
ne in počitniške dejavnosti; pridobivanje in
odstopanje pravic industrijske lastnine.

Rg-19404

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05066 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa MU-ROS COMMERCE,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Puškinova 4, Maribor, pod vložno št.
1/07744/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5733189
Osnovni kapital: 1,567.730 SIT
Ustanovitelja: Musemi[ Vasva, vstop 29.

1. 1993 in Musemi[ Himzo, vstop 26. 12.
1994, oba iz Zagreba, R Hrvaška, Hrastin
prilaz 2, vložila po 783.865 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Musemi[ Vasva, imenovan 29. 1.
1993, zastopa družbo brez omejitev; proku-
rist Polegek Leopold, imenovan 26. 12.
1994, Maribor, Puškinova 4; prokuristka Po-
legek Rozalija, imenovana 26. 12. 1994,
Maribor, Puškinova 4, sklepa posle, katerih
vrednost presega 100.000 SIT po predhod-
nem soglasju ustanoviteljev.

Rg-19424

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00641 z
dne 7. 11. 1994 pri subjektu vpisa MONVI,
družba za trgovino in storitve, d.o.o., pod
vložno št. 1/02062/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5364728
Osnovni kapital: 3,525.594 SIT
Ustanovitelj: Gorišek Branko, Maribor,

Goriška 19, vstop 31. 12. 1992, vložek
3,525.594 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19430

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 522/94 z dne
28. 4. 1994, vpisalo v reg. vl. 1/4694-00  pri
družbi z omejeno odgovornostjo MVM, Tr-
govsko, proizvodno, zunanjetrgovinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Maribor, Kli-
netova 6, spremembo sedeža, tako da se
odslej glasi: Sp. Duplek, Zg. Duplek 71/a.

Razširitev dejavnosti na: gradbeništvo:
visoka in nizka gradnja ter hidrogradnja,

instalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; projektiranje in sorodne tehnične stori-
tve: projektiranje gradbenih objektov, inže-
niring; trgovinske storitve: zastopniške sto-
ritve, agencijske storitve, komisijske stori-
tve, kooperacijske storitve, posredniške
storitve, posredovanje v prometu blaga in
storitev, posredovanje v prometu z nepre-
mičninami, prevoz blaga v cestnem prome-
tu.

Rg-19433

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 557/93 z dne
12. 5. 1993 , v reg. vl. 1/589-99 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo MODA,
konfekcija in trgovina, d.o.o., Maribor,
Meljska c. 56, pripojitev družbe z omejeno
odgovornostjo EUROTEXTIL, proizvod-
nja oblačil, storitve in trgovina d.o.o., Ma-
ribor, Meljska c. 56, (reg. vl. 1/3672-00).

S sklepom Srg št. 559/93 z dne 12. 5.
1993 je pri družbi EUROTEXTIL, proiz-
vodnja oblačil, storitve in trgovina, d.o.o.,
vpisalo spremembo ustanoviteljev tako, da
je izbrisalo družbenika Franza Rappolda,
Mettersdorf 88, Mettersdorf 8092, Avstrija.

S sklepom Srg št. 558/93 z dne 12. 5.
1993 prenehanje družbe  zaradi zgoraj na-
vedene pripojitve.

Rg-19452

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05557 z dne 26. 4. 1995 pri
subjektu vpisa BENAJ, športni inženiring,
d.o.o., Hrastje 7, Pekre-Limbuš, pod vlož-
no št. 1/03692/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5478693
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Bubnjevič Dragica, Mari-

bor, Kettejeva 21, vstop 10. 10. 1991, vlo-
žek 150.200 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Ajster Darko, Pekre-Limbuš, Hrastje 7,
vstop 20. 12. 1994, vložek 1,351.800 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Bubnjevič Dragica, imenovana 10.
10. 1991, zastopa družbo brez omejitev; pro-
kurist Ajster Darko, imenovan 20. 12. 1994.

Rg-19454

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01716 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa BIGRAD, visoke in nizke
gradnje, d.o.o., Trg svobode 16, Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/04148/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5508258
Sedež:  Slovenska  Bistrica,  Žolgarje-

va 6
Osnovni kapital: 4,008.000 SIT
Ustanovitelja: Brumec Danijel, Sloven-

ska Bistrica, Izseljenska 4, vstop 20. 6. 1991,
vložek 1,963.920 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kapital, d.o.o., Maribor, Cankarje-
va 21, vstop 20. 6. 1991, vložek 2,044.080
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-19467

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02115 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa BIG, računalništvo, inženi-
ring, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Uli-
ca Luke Kruniča 11, Miklavž na Drav-
skem polju, pod vložno št. 1/02270/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov,
zastopnikov in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5519217
Osnovni kapital: 1,538.100 SIT
Ustanovitelj: Babič Igor, Miklavž na

Dravskem polju, Ulica Luke Kruniča 11,
vstop 18. 5. 1990, vložek 1,538.100 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pečnik Branko,
izstop 12. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Babič Igor, imenovan 18. 5. 1990,
zastopa družbo brez omejitev. družbenik
Pečnik Branko, razrešen 12. 5. 1994.

Rg-19475

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04624 z
dne 23. 12. 1994 pod št. vložka 1/09393/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5878292
Firma: BIRING DMS, podjetje za pro-

izvodnjo, inženiring in servis birotehnič-
nih sredstev, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica heroja Tomši-

ča 3
Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanovitelji: Mlakar Miroslav, Rogoza,

Miklavž na Dravskem polju, Ulica Ilije Gre-
goriča 29, vstop 28. 11. 1994, vložek
540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Dogša Drago, Maribor, Rošpoh 21 a, vstop
28. 11. 1994, vložek 540.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Skudnik Vojko, Mari-
bor, Besednjakova 9, vstop 28. 11. 1994,
vložek 540.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Biring, d.o.o., Mengeš, Motnica 5,
Industrijska cona Trzin, vstop 28. 11. 1994,
vložek 630.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mlakar Miroslav, imenovan 28. 11.
1994, zastopa družbo z omejitvijo, da mora
sopodpisati naročilnice, pogodbe in račune
nad vrednostjo 100.000 SIT še en družbenik
ali pa mora imeti od drugega družbenika
pisno soglasje; direktor Dogša Drago, ime-
novan 28. 11. 1994, zastopa družbo z ome-
jitvijo, da mora sopodpisati naročilnice, po-
godbe in račune nad vrednostjo 100.000 SIT
še en družbenik ali pa mora imeti od druge-
ga družbenika pisno soglasje; direktor Skud-
nik Vojko, imenovan 28. 11. 1994, zastopa
družbo z omejitvijo, da mora sopodpisati
naročilnice, pogodbe in račune nad vred-
nostjo 100.000 SIT še en družbenik ali pa
mora imeti od drugega družbenika pisno
soglasje.

Dejavnost družbe je: proizvodnja, vzdr-
ževanje in servisiranje birotehničnih sred-
stev; trgovina na debelo in drobno z živil-

skimi in neživilskimi proizvodi; leasing bi-
rotehnične opreme; razvoj, proizvodnja,
projektiranje in inženiring na področju ra-
čunalništva, elektronike in informatike; se-
stavljanje in dodelava strojne in program-
ske opreme; vzdrževanje in servisiranje ra-
čunalniške strojne in programske opreme;
avtomatska obdelava podatkov, knjigovod-
ske in finančne storitve; storitve fotokopira-
nja, razmnoževanja in izdelave drugih ko-
pij; leasing računalniške opreme; organizi-
ranje izobraževanja na področju računalniš-
tva in tujih jezikov; založniška dejavnost na
področju strokovne literature, priročnikov,
navodil in tiskanic; storitve reklame, eko-
nomske propagande in raziskovanje tržišča
- marketing; zastopanje, posredništvo in ko-
misijski posli na področju prometa blaga in
storitev; ekonomske, organizacijske, tehno-
loške storitve in svetovanje; prirejanje sej-
mov in razstav; storitve kontrole kakovosti
in količine blaga; notranja špedicija; prevoz
potnikov in blaga v cestnem prometu za
lastne potrebe; gostinske storitve; turistično
posredovanje - turistične agencije; razvoj,
odkup in prenos inovacij in tehnologije ter
pripadajoče opreme; financiranje in uprav-
ljanje drugih podjetij; projektiranje in izde-
lava tehnične dokumentacije; diskontna pro-
daja; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov za lastne potrebe in potrebe dru-
gih; zastopanje tujih firm na področju svoje
dejavnosti in prodaja iz konsignacijskih
skladišč; špedicija v mednarodnem prome-
tu; maloobmejni promet.

Rg-19484

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01030 z
dne 26. 9. 1994 pri subjektu vpisa BIRD,
podjetje za kmetijsko proizvodnjo in tr-
govino, d.o.o., pod vložno št. 1/03843/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5615399
Firma:  BIRD,  podjetje  za  kmetijsko

proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: BIRD, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,042.000 SIT
Ustanovitelja: Šušek Andrej in Šušek In-

geborg Ana, oba iz Pesnice, Jelenče 16/a,
vstopila 22. 1. 1991, vložila po 1,021.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-19485

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03855 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa BODYGUARD, podjetje za
varovanje oseb in premoženja, trgovino
in zastopanje, d.o.o., Panonska 2, Mari-
bor, pod vložno št. 1/08559/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5779502
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mešič Abdulah, Maribor,

Panonska 2, vstop 24. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19498

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02543 z dne 30. 3. 1995 pri
subjektu  vpisa  BELATRIX,  podjetje  za

gospodarski in turistični marketing, pred-
stavniško, zastopniško in posredniško ter
obdelovalno, servisno in gostinsko turi-
stično, zunanjetrgovinsko in trgovinsko
dejavnost, d.o.o., Pokopališka 10, Oreho-
va vas-Slivnica, pod vložno št. 1/03067/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5451485
Firma: BELATRIX, trgovinsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o.
Sedež: Orehova vas-Slivnica, K cerk-

vi 10
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Špur Gorišek Slavica,

Maribor, Ulica talcev 25, vstop 15. 10. 1990,
vložek 1,510.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19510

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02227 z dne 23. 1. 1995 pri
subjektu vpisa BIROTEHNIK, podjetje za
grafično dejavnost in trgovino, d.o.o., Na-
zorjeva 5, Maribor, pod vložno št.
1/04530/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5538513
Osnovni kapital: 2,430.000 SIT
Ustanovitelj: Lupša Tomaž, Maribor,

Dogoška 112, vstop 9. 12. 1991, vložek
2,430.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19512

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03673 z dne 28. 3. 1995 pri
subjektu vpisa BRATKO, proizvodnja, tr-
govina in storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Regentova 10, Maribor, pod vložno št.
1/06712/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5674743
Sedež: Maribor, Ljubljanska 45
Osnovni kapital: 1,500.361 SIT
Ustanovitelj: Bratuša Zdravko, Maribor,

Ljubljanska 45, vstop 28. 9. 1992, vložek
1,500.361 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19523

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04313 z
dne 21. 11. 1994 pri subjektu vpisa
KANTRI, proizvodno in trgovsko podjet-
je export-import, d.o.o., pod vložno št.
1/07482/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovne
vloge, ustanoviteljev, dejavnosti in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5601860
Firma: AKLEJ TRADE, proizvodno in

trgovsko podjetje, uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: AKLEJ TRADE, d.o.o.
Sedež: Maribor, Sokolska 19
Osnovni kapital: 1,712.300 SIT
Ustanovitelj: Koletnik Drago, izstop 29.

9. 1994; Garmut Marjan, Ožbalt ob Dravi,
Javnik 5, vstop 29. 9. 1994, vložek
1,712.300 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koletnik Drago, razrešen 29. 9. 1994;
direktor Garmut Marjan, imenovan 29. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dopolni se dejavnost družbe s: trgovina
na drobno in debelo z živilskimi izdelki.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja glanterije in zaščitnih sredstev iz
usnja in umetnih materialov; trgovina na
drobno in debelo z neživilskimi proizvodi s
področja usnjene galanterije, lesene galan-
terije in športnih rekvizitov; trgovina z ne-
živilskimi proizvodi drugih proizvajalcev;
trgovina na drobno in debelo z živilskimi
proizvodi; nabava in prodaja materialov za
proizvodnja galanterije; nudenje marketinš-
kih uslug; opravljanje storitev; transportne
storitve: prevoz potnikov in tovora v cest-
nem prometu; gostinska dejavnost; turistič-
no posredovanje: turistične agencije; me-
njalni posli; zastopanje podjetij v prometu
blaga in storitev.

Rg-19529

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00780 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AVTO UNIVERZAL, pod-
jetje za vzdrževanje, servisiranje in pro-
daja motornih vozil, d.o.o., Ptujska cesta
40, Maribor, pod vložno št. 1/02390/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5390346
Firma: AVTO HOLCMAN, vzdrževa-

nje, servisiranje in prodaja motornih vo-
zil, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTO HOLCMAN,
d.o.o.

Dejavnost, vpisana 11. 7. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervni deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-

vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slakor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priljučki, kmetijskim orodjem; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami, 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-

govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Družba sme v okviru naslednjih šifer
opravljati: G/51.18 posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n., razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov in G/52.488 trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n., razen posred-
ništva pri prodaji orožja in streliva.

Rg-19535

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04677 z dne 4. 4. 1995 pri
subjektu vpisa M.G.T., podjetje za finan-
ce, finančno svetovanje, trgovino in stori-
tve, d.o.o., Gradiška 218, Pesnica pri Ma-
riboru, pod vložno št. 1/08910/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5812950
Firma: ECCO MARKETING, družba

za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ECCO MARKETING,

d.o.o.
Sedež: Maribor, Cankarjeva ulica 10
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mesarič Gregor, Maribor,

Gledališka 8, vstop 8. 7. 1993, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Smid Franz, Korobotek, A-8382, Avstrija,
Korobotek 92, vstop 5. 12. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Mesarič Gregor, imenovan 5. 12.
1994; direktor Smid Franz, imenovan 5. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19542

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06700 z dne 21. 4. 1995 pri
subjektu vpisa HAICOM, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Šnuderlova 1, Maribor, pod
vložno št. 1/08160/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5771188
Firma: FERY & CO., podjetje za stori-

tve, trgovino, uvoz in izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: FERY & CO., d.o.o.
Sedež:  Maribor,  Ljubljanska  cesta

25/a
Osnovni kapital: 1,616.396 SIT
Ustanovitelja: Hajdnik Igor, izstop 30.

12. 1994; Kuhar Franc, Maribor, Ljubljan-
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ska cesta 25, vstop 30. 12. 1994, vložek
1,553.198 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kuhar Bojana, Maribor, Ljubljanska cesta
25/a, vstop 30. 12. 1994, vložek 63.198 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hajdnik Igor, razrešen 30. 12. 1994; di-
rektor Kuhar Franc, imenovan 30. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Kuhar Bojana, imenovana 30. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: menjalniški posli; knjigovodske in
finančne storitve in svetovanje; gostinske
storitve: nastanitve, prehrane in druge go-
stinske storitve; turistično posredovanje: tu-
ristične agencije in turistični uradi; prevoz
blaga in potnikov v cestnem prometu; poso-
ja avdiovizualnih naprav.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina z ne-
živilskimi in živilskimi proizvodi na drobno
in debelo; trgovina z mešanim blagom na
debelo; trgovina z vozili in deli na drobno;
trgovina z vozili, deli in priborom na debe-
lo; trgovina z industrijskimi odpadki na de-
belo; gospodarska svetovanja na področju
poslovanja gospodarskih subjektov; zasto-
panje v prometu blaga in storitev; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev (agencija, komisija in
posredništvo); storitve analize in raziskave
tržišča; storitve reklame in ekonomske pro-
pagande; storitve prirejanja sejemskih,
športnih in glasbenih družabnih prireditev;
zastopanje tujih firm v prometu blaga in
storitev; uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih proizvodov; konsignacija neživilskih
proizvodov, avtomobilov, delov in pribora;
menjalniški posli; knjogovodske in finanč-
ne storitve in svetovanje; gostinske storitve:
nastanitve, prehrane in druge gostinske sto-
ritve; turistično posredovanje: turistične
agencije in turistični uradi; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; posoja avdio-
vizualnih naprav.

Rg-19543

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01238 z
dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa HAT-
RANS, podjetje za transport, trgovino in
kooperacijo, d.o.o., pod vložno št.
1/07808/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovne vloge ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5725046
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Habič Friderik, vložek

1,399.000 SIT in Habič Bobek Anita, vlo-
žek 101.000 SIT, oba iz Maribora, Stritarje-
va 39, vstopila 15. 1. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-19547

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04202 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa HUMAR, storitveno pod-
jetje, d.o.o., Na Gomili 19, Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/05970/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5627010
Osnovni kapital: 1,741.750 SIT
Ustanovitelj: Humar Matjaž, Miklavž na

Dravskem polju, Na Gomili 19, vstop 16. 6.
1992, vložek 1,741.750 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-19554

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05220 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa HP-HOBBY PROGRAM,
proizvodnja, trgovina, export-import,
d.o.o, Zgornje Hoče 7, Hoče, pod vložno
št. 1/01133/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5302196
Osnovni kapital: 28,286.000 SIT
Ustanovitelja: Zadravec Milena in Za-

dravec Cvetko, oba iz Maribora, Ulica Mi-
lana Platovška 4, vstopila 17. 11. 1989, vlo-
žila po 14,143.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zadravec Cvetko, imenovan 14. 8. 1991,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Zadravec Milena, imenovana 14. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primar-
nih členov in baterij; 3150 Proizvodnja opre-
me za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161
Proizvodnja druge električne opreme za stro-
je in vozila; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 2710 Proizvodnja že-
leza, jekla, ferozlitin po standardih ECSC;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vle-
čenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, ci-
stern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radia-
torjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiska-
nje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna me-
talurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proiz-
vodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2872 Proiz-
vodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-

lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2462 Proizvodnja sredstev za lep-
ljenje; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 0111 Pridelovanje
žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrt-
nin, okrasnih rastlin, semen in sadik; 0125
Reja drugih živali; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rudi,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, 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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina 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 debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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5170 Druga trgovina na debelo; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 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, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izda-
janje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n., 71403 Izp-
sojanje drugih izdelkov široke porabe.

Pod šifro G 52.488 sme družba opravlja-
ti trgovino na drobno v drugih specializira-
nih trgovinah, razen orožja in streliva.

Rg-19559

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 398/94 z dne
29. 3. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža na registrskem
vložku št. 1/8560-00 pri družbi z omejeno
odgovornostjo HIDRA, Trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: HIDRA, d.o.o.
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Pesniški

dvor 11
Sedež družbe se odslej glasi: Maribor,

Zrkovska 114 a.

Rg-19561

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02285 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa HELIX-A, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Smetanova 51,
Maribor, pod vložno št. 1/06086/00 vpisa-

lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5669103
Osnovni kapital: 1,998.000 SIT
Ustanovitelj: Kaloh Ferdinand, Maribor,

Smetanova 51, vstop 23. 7. 1992, vložek
1,998.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19563

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05571 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa HALITI, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ghegova ulica 3,
Maribor, pod vložno št. 1/07220/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5706939
Sedež: Maribor, Zrinjskega 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Haliti Selvi, Maribor, Ghe-

hova ulica 3, vstop 15. 10. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19576

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01833 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa HIDRA, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Zrkovska 114 a,
Maribor, pod vložno št. 1/08560/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, tipa zastopnika in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5779294
Osnovni kapital: 4,743.819,90 SIT
Ustanovitelja: Draš Frida, vstop 29. 6.

1993 in Draš Ernest, vstop 26. 10. 1993, oba
iz Maribora, Zrkovska 114/a, vložila po
2,371.909,95 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Draš Frida, imenovana 7. 7. 1993,
zastopa podjetje brez omejitev; prokurist
Draš Ernest, imenovan 16. 5. 1994, zastopa
podjetje brez omejitev.

Rg-19585

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03625 z dne 15. 3. 1995 pri
subjektu vpisa GOTIS, proizvodnja, trgo-
vina, storitve, d.o.o., Ob Blažovnici 28,
Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/01435/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5331838
Osnovni kapital: 1,651.900 SIT
Ustanovitelja: Skrober-Babšek Jolanda,

Pekre-Limbuš, Podogrnikova 9, vstop 20.
12. 1989, vložek 497.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Babšek Daniel, Pekre-Lim-
buš, Ob Blažovnici 29/b, vstop 20. 12. 1989,
vložek 1,154.400 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Skrober-Babšek Jolanda, imenovana
20. 12. 1989, zastopa družbo brez omejitev;
direktor Babšek Daniel, imenovan 26. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19588

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00781 z
dne 8. 12. 1994 pri subjektu vpisa GEOS,
gradbene storitve, d.o.o., pod vložno št.
1/01543/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5452104
Osnovni kapital: 2,120.250 SIT
Ustanovitelj: Vogrin Dušan, Zgornja

Kungota, Zgornja Kungota 10/d, vstop 24.
1. 1990, vložek 2,120.250 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi na: gradbe-
ništvo: visoke gradnje, nizka gradnja in hi-
drogradnja, industrijska in zaključna dela v
gradbeništvu; projektiranje in sorodne teh-
nične storitve; izdelava investicijskih pro-
gramov; storitve pri usmerjanju nadaljnjega
razvoja že realiziranih objektov, ter sodelo-
vanje v plasmajih; pridobivanje dokumen-
tacije, potrebne za individualno gradnjo;
projektni inženiring; projektno svetovanje;
organiziranje in izvajanje vzdrževanja in
servisiranja objektov in naprav v visoki in
nizki gradnji, svetovanje, projektiranje, in-
ženiring in montaža notranje opreme; inže-
niring; projektiranje gradbenih objektov in
drugo projektiranje; cenitve na področju
gradbeništva; cenitve podjetij, nepremičnin,
strojev in naprav; posredovanje pri nakupu
in prodaji nepremičnin; ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; izdelava iz-
vedeniških mnenj.

Dejavnost družbe se odslej glasi: projek-
tiranje gradbenih objektov; svetovalni inže-
niring v gradbeništvu; strokovno nadzors-
tvo nad gradnjo objektov; gradbeništvo: vi-
soka gradnja, nizka gradnja in hidrograd-
nja, industrijska in zaključna dela v
gradbeništvu, projektiranje in sorodne teh-
nične storitve; izdelava investicijskih pro-
gramov; storitve pri usmerjanju nadaljnjega
razvoja že realiziranih objektov, ter sodelo-
vanje v plasmajih; pridobivanje dokumen-
tacije, potrebne za individualno gradnjo;
projektni inženiring; projektno svetovanje;
organiziranje in izvajanje vzdrževanja in
servisiranja objektov in naprav v visoki in
nizki gradnji; svetovanje, projektiranje, in-
ženiring in montaža notranje opreme; inže-
niring; projektiranje gradbenih objektov in
drugo projektiranje; cenitve na področju
gradbeništva: cenitve podjetij, nepremičnin,
strojev in naprav; posredovanje pri nakupu
in prodaji nepremičnin; ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; izdelava iz-
vedeniških mnenj.

Rg-19606

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00804 z
dne 7. 9. 1994 pri subjektu vpisa GOLDEN
PRODUCTS, trgovina na drobno in de-
belo, d.o.o., pod vložno št. 1/08732/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovne vloge in oseb, pooblaščenih za
zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5785855
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nikolič Nedeljko, Uglje-

vik, R BiH, Mezgraja 70, vstop 18. 3. 1993,
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vložek 1,425.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Graovac Dragan, Maribor, Ulica
heroja Šlandra 19, vstop 30. 12. 1993, vlo-
žek 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nikolič Nedeljko, razrešen 11. 8.
1994; direktor Graovac Dragan, imenovan
30. 12. 1993, zastopa podjetje brez omeji-
tev.

Rg-19609

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 2818/93 z
dne 1. 3. 1994 v reg. vl. 1/88736-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo
GRILOVO - podjetje za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Slovenska Bistri-
ca, Kolodvorska 25, spremembo sedeža,
tako da se odslej glasi: Tinjska gora 42,
Zg. Ložnica.

Pristopitev družbenika: Klarič Zlatko,
Drvarska poljana 5, Zagreb, ki zastopa pod-
jetje kot družbenik, brez omejitev.

Rg-19619

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05264 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GRILOVO, podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Tinjska gora 42, Zgornja Ložnica, pod
vložno št. 1/08736/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, tipa zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5788790
Osnovni kapital: 1,587.400 SIT
Ustanovitelja: Klarič Roza, Zgornja Lož-

nica, Tinjska gora 41, vstop 8. 7. 1993, vlo-
žek 761.952 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Klarič Zlatko, Zagreb, R Hrvaška, Dr-
varska poljana 5, vstop 17. 9. 1993, vložek
825.448 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Klarič Roza, imenovana 8. 7. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Kla-
rič Zlatko, imenovan 22. 12. 1994.

Rg-19620

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06783 z dne 16. 2. 1995 pri
subjektu vpisa BRONJA LEŠNIK, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Trg os-
voboditve  1,  Lenart,  pod  vložno  št.
1/02821/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, zastopnikov in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5453763
Firma: GOSTINSTVO VINDIŠ, gostin-

sko in turistično podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GOSTINSTVO VIN-

DIŠ, d.o.o.
Sedež: Lenart, Cmureška 2
Osnovni kapital: 1,688.572,40 SIT
Ustanovitelj: Lešnik Bronja, izstop 29.

12. 1994; Vindiš Stanko, Lenart, Cmureška
2, vstop 29. 12. 1994, vložek 1,688.572,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lešnik Bronja, razrešena 29. 12.
1994; direktor Vindiš Stanko, imenovan 29.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19622

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05561 z dne 25. 4. 1995 pri
subjektu vpisa GIGA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Jadranska 27, Maribor, pod vložno
št. 1/08994/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5822351

Rg-19624

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04452 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa G.A.L. COMERCE, trgov-
sko, storitveno in transportno podjetje,
d.o.o., Ulica Zofke Kukovič 20, Miklavž
na Dravskem polju, pod vložno št.
1/06173/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5713099
Firma:  G.A.L.  COMERCE  GOLAV-

ŠEK, trgovsko, storitveno in transportno
podjetje, d.n.o.

Skrajšana  firma:  G.A.L.  COMERCE,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Golavšek Anica in Golav-
šek Leon, oba iz Miklavža na Dravskem
polju, Ulica Zofke Kukovič 20, vstopila 26.
10. 1994, vložila po 4.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Golavšek Anica, imenovana 26. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Golavšek Leon, imenovan 26. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19627

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00685 z
dne 3. 11. 1994 pri subjektu vpisa GEO-
DETSKI  BIRO  MARIBOR,  storitveno
podjetje, d.o.o., pod vložno št. 1/01714/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Dejavnost družbe se razširi na: geodet-
ske storitve; inženiring na področju pripra-
ve in organiziranja gradenj.

Dejavnost družbe se odslej glasi: zbira-
nje podatkov o prostoru in oblikovanje in-
formacij ter izdelava ustreznih aplikacij;
geodetske storitve; projektiranje in sorodne
tehnične storitve; organizacijske in tehno-
loške storitve - svetovalna dejavnost; vse
oblike terenskega pridobivanja podatkov in
informacij; nakup in prodaja opreme za iz-
delavo informacij in aplikacij; raziskovanje
trga; posredovanje v prometu blaga in stori-
tev; zastopanje v prometu blaga in storitev;
ekonomska propaganda in reklama; storitve
razmnoževanja, kopiranja in izdelave foto-
grafij; svetovanje in urejanje zadev pri last-
ninsko pravnih razmerjih na zemljiščih in
objektih v družbeni in zasebni lasti; inženi-
ring za področju priprave in organiziranja
gradenj.

Rg-19628

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04375 z
dne 28. 10. 1994 pri subjektu vpisa GD

COMPUTER, proizvodno, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., pod vložno št.
1/06920/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5694728
Sedež: Maribor, Cesta zmage 43

Ob-19631

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 464/94 z dne
28. 4. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe na registrskem vložku
št. 1/7492-00 pri podjetju “GRANES”, pro-
jektiranje, inženiring, svetovanje, trgovi-
na, transport, gostinstvo, računalništvo
in storitve, d.o.o., Letonjeva 8, Maribor

Sedež družbe je odslej: Draženci 38 a,
Ptuj.

Pristop novega družbenika Franca Krajn-
ca, Draženci 38 a, Ptuj.

Razširitev dejavnosti za: visoka in nizka
gradnja; industrijska in zaključna dela v
gradbeništvu; nakup in prodaja nepremič-
nin; finančni inženiring, storitve reklame in
ekonomske propagande;

Odslej zastopa družbo tudi pooblaščen
zastopnik prokurist Franc Krajnc, brez ome-
jitev.

Rg-19658

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05608 z dne 24. 5. 1995 pri
subjektu vpisa GALILEJA-ARS, trgovina
in storitve, d.o.o., Dalmatinska 24, Mari-
bor, pod vložno št. 1/05634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5694183
Firma: GALILEJA-ARS MILENA IN

MIHA  MUNDA,  trgovina  in  storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: GALILEJA-ARS MI-
LENA IN MIHA MUNDA, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Gajšek Marija, izstop 28.
12. 1994; Munda Milena in Munda Miha,
oba iz Maribora, Dalmatinska 24, vstopila
28. 12. 1994, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Munda Milena, imenovana 28. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Munda Miha, imenovan 28. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 24. 5. 1995: 2214
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapi-
sa; 2215 Drugo založništvo; 2232 Razmno-
ževanje videozapisov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1122 Št. 19 – 5. IV. 1996

drugih prometnih agencij; 73202 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7440 Ekonomska propaganda;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžers-
tvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9133 Dejavnost drugih or-
ganizacij, d.n.; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejav-
nost; 9231 Umetniško ustvarjanje in pous-
tvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-19670

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02602 z dne 30. 1. 1995 pri
subjektu vpisa MM ELEKTRONIK, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Igriška 25, Maribor, pod vložno št.
1/02840/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5416825

Osnovni kapital: 1,880.000 SIT

Ustanovitelj: Mrđa Milan, Maribor,
Igriška 25, vstop 3. 10. 1990, vložek
1,880.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mrđa Milan, imenovan 3. 10. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Mrđa Nataša, imenovana 25. 5. 1994.

Rg-19675

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00438 z dne 5. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09533/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899818

Firma: J.R. SIRIUS, družba za projek-
tiranje in izdelavo strojne opreme, d.o.o.

Skrajšana firma: J.R. SIRIUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Maribor, Tuškova ulica 37
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT

Ustanovitelj: Rautar Janez, Maribor,
Tuškova ulica 37, vstop 27. 3. 1995, vložek
2,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rautar Janez, imenovan 27. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Proiz-
vodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Proiz-
vodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.;
2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih

strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 713 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila.

Rg-19681

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04219 z
dne 18. 11. 1994 pri subjektu vpisa JEK-
LOTEHNA, trgovsko in proizvodno pod-
jetje Maribor, d.d., SPE 2: kemija, insta-
lacije,  gradbeništvo,  pod  vložno  št.
1/00520/12 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5003938

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Nežmah Milan, razrešen 1. 7. 1993;
direktor Makuc Edvin, razrešen 1. 9. 1994;
direktor Bornšek Gorazd, imenovan 16. 9.
1994, Maribor, Borštnikova 100, zastopa
družbo v okviru dejavnosti strateške poslov-
ne enote z omejitvijo sklepanja pogodb o
nakupu in prodaji nepremičnin, dajanja hi-
potek in sklepanja kreditnih pogodb.

Rg-19686

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04547 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa JEZIKOVNI BIRO
LINDIČ, organizacija in izvedba jezikov-
nih tečajev, storitve in proizvodnja, d.o.o.,
Turnerjeva 7, Maribor, pod vložno št.
1/02668/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5402077
Osnovni kapital: 1,520.435 SIT
Ustanovitelja: Bombek Lindič Marija,

Maribor, Turnerjeva ulica 7, vstop 22. 8.
1990, vložek 1,510.435 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lindič Marjan, Maribor, Bet-
navska cesta 15, vstop 22. 8. 1990, vložek
10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19687

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04314 z dne 15. 3. 1995 pri
subjektu vpisa JE-NI, trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o., Knifiče-
va 35, Ruše, pod vložno št. 1/06111/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje družbe z omejeno odgovornostjo v
družbo z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5868157
Firma: JE-NI, PAVEL & CO., trgov-

sko,  proizvodno  in  storitveno  podjetje,
d.n.o.

Skrajšana firma: JE-NI, PAVEL & CO.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Pavel Eugen in Pavel Pe-
tra Marjetka, oba iz Ruš, Knifičeva 35, vsto-
pila 1. 10. 1994, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Pavel Eugen, imenovan 1. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Pavel Petra Marjetka, imenovana 1. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19849

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02787 z dne 14. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LKL, proizvodnja, sveto-
vanje, trgovina, posredništvo, d.o.o., Ob
potoku 12, Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/07246/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5701651
Osnovni kapital: 1,648.800 SIT
Ustanoviteljica: Lugarič Kruder Dragi-

ca, Slovenska Bistrica, Ob potoku 12, vstop
4. 10. 1992, vložek 1,648.800 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-19844

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03956 z dne 9. 5. 1995 pri
subjektu vpisa LUVIN, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Greenwiška 10/a, Maribor, pod
vložno št. 1/08906/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala, družbenikov, zastopnikov in
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uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5862361
Sedež: Pesnica pri Mariboru, Pesniški

dvor 9/b
Osnovni kapital: 1,678.032 SIT

Ustanovitelja: Lenežnik Vinko, izstop
22. 7. 1994; Srabotnik Dejan, Maribor, Re-
gentova 20, vstop 22. 7. 1994, vložek
839.016 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kociper Jože, Pesnica pri Mariboru, Pesniš-
ki dvor 9/b, vstop 22. 7. 1994, vložek
839.016 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Lunežnik Vinko, razrešen 23. 7. 1994;
direktor Srabotnik Dejan, imenovan 22. 7.
1994, zastopa družbo posamično brez ome-
jitev; direktor Kociper Jože, imenovan 22.
7. 1994, zastopa družbo posamično brez
omejitev.

Rg-19843

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04006 z dne 9. 5. 1995 pod
št. vložka 2/00079/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenehanje zadruge zaradi
pripojitve h Kmetijski zadrugi Pesnica,
z.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5657415
Firma: LIPNO, perutninarska zadru-

ga, z.o.o.
Skrajšana  firma:  LIPNO  PERUTNI-

NARSKA ZADRUGA, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež:  Zgornja  Kungota,  Zgornja

Kungota 37/a
Osnovni kapital: 168.300 SIT
Ustanovitelji: Brdnik Ignac, Zgornja

Ložnica, Vrhole; Bauman Marjana, Rače,
Mariborska 10; Hameršak Janez, Jakobski
dol, Ročica 57, Jančič Milenko, Maribor,
Stranska 5; Očko Anica, Slovenska Bistri-
ca, Kolodvorska 57; Pečar Karl, Zgornja
Kungota, Zgornja Kungota 37; Robnik Ani-
ca, Zgornja Ložnica, Vrhole 62; Pukšič An-
ton, Jakobski dol, Zgornji Jakobski dol 36;
Vivod Slavko, Slovenske Konjice, Škalce
75; Stanojevič Nikola, Slovenske Konjice,
Dobrava 27, Fras Renčka, Jarenina, Vukov-
ski dol 27, vsi vstopili 18. 3. 1995, vložili
po 15.300 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bauman Marjana, razrešena 18. 3.
1995.

Rg-19833

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04764 z dne 24. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LETRANS, podjetje za av-
toprevozništvo, proizvodnjo, gradbeniš-
tvo, turizem in trgovino, d.o.o., Lesjako-
va 48/a, Maribor, pod vložno št.
1/02660/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5392632
Osnovni kapital: 1,507.082,50 SIT
Ustanovitelj: Lebar Slavko, Maribor,

Lesjakova 48 a, vstop 29. 5. 1990, vložek
1,507.082,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19814

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06614 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LEP-POHIŠTVO, podjetje
za proizvodnjo lesenih izdelkov, trgovi-
no, inženiring in storitve, d.o.o., Prešer-
nova ulica 1, Maribor, pod vložno št.
1/01300/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5314429
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lep Gorazd, Selnica ob

Dravi, Janževa gora 21/a, vstop 14. 1. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19802

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00767 z
dne 25. 11. 1994 pri subjektu vpisa AD-
MINISTRATIVNI SERVIS LOTA, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., pod
vložno št. 1/04054/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
ne vloge, ustanoviteljev in oseb, pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5513499
Firma: LOTA, družba za storitve in

trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: LOTA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Osterž Lota, Maribor,

Šentiljska 71, vstop 24. 5. 1991, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Osterž Marjan, Pesnica pri Mariboru, Pe-
snica pri Mariboru 60 c, vstop 30. 3. 1994,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Osterž Marjan, imenovan 30. 3. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19783

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04310 z dne 27. 1. 1995 pod
št. vložka 1/09418/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5868386
Firma:  IMPOL-VALJARNA,  proiz-

vodnja valjnih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: IMPOL-VALJARNA,

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

govornostjo
Sedež:  Slovenska  Bistrica,  Partizan-

ska 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: IMPOL, industrija metal-

nih polizdelkov, d.o.o., Slovenska Bistrica,
Partizanska 38, vstop 22. 9. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Slaček Edvard, imenovan 22. 9. 1994,
Slovenska Bistrica, Visole 9, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1995: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2872 Proizvod-
nja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi

in plinastimi gorivi; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah.

Rg-19776

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04283 z
dne 28. 11. 1994 pri subjektu vpisa IBIS,
inženiringbiro, investicijsko svetovanje,
p.o., pod vložno št. 1/00382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje s temile podat-
ki:

Matična št.: 5156815
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bradan Frančišek, razrešen 29. 9.
1994; direktorica Mageš Marija, imenovana
29. 9. 1994, Zgornja Polskava, Cankarjeva
9, zastopa družbo brez omejitev kot v.d.
direktorja.

Rg-19770

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom št. Srg 3290/93 z
dne 29. 3. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. na registrskem
vložku št. 1/9101-00  s temile podatki:

Firma: ITEX B.P., Podjetje za trgovi-
no, turizem, inženiring in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: ITEX B.P., d.o.o.
Sedež: Maribor, Kočevarjeva 7
Ustanovitelja: Puhan Robert, Ob ribniku

68, Maribor, in Bernardi Franco, Genzano
di Roma, Italija, vlagata v družbo
1,537.107,50 SIT v gotovini.

Dejavnosti podjetja so: trgovina na debe-
lo in drobno z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi (uvoz, izvoz); prevoz blaga in oseb v
domačem in mednarodnem cestnem prome-
tu; storitve mednarodne špedicije; storitve v
domačem in mednarodnem cestnem prometu
(rent a car, taksi,..); tehnične in poslovne
storitve, doma in v tujini; storitve na področ-
ju prometa; javna skladišča; zastopniški, po-
sredniški, agencijski, komisijski in komer-
cialni posli v prometu blaga in storitev, z
domačimi in tujimi fizičnimi in pravnimi ose-
bami; konsignacijska prodaja blaga iz kon-
signacijskih skladišč; leasing posli; gostin-
ske storitve doma in v tujini: gostinske stori-
tve nastanitve - prenočišča, penzioni, hotel,
storitve prehrane - restavracije s postrežbo,
slaščičarne - druge gostinske storitve - ka-
varne, točilnice in bari, dostava tople in hlad-
ne hrane ter pijače na dom; turistične storitve
doma in v tujini: turistične agencije, uradi,
drugo turistično posredovanje; poslovne sto-
ritve, doma in v tujini: prirejanje sejmov in
razstav in druge organizacijske storitve (se-
minarji, tečaji, posveti,...); finančno svetova-
nje; grafična dejavnost doma in v tujini; de-
javnosti gradbeništva: visoke, nizke gradnje
in hidrogradnje, inštalacijska in zaključna de-
la v gradbeništvu; proizvodnja: kovinsko pre-
delovalna industrija, proizvodnja kovinske-
ga reprodukcijskega materiala, litih, kovanih
in stiskanih izdelkov, kovinskega, instalacij-
skega materiala, orodij, kovinske embalaže,
žičnikov, kovic, vijakov in drugega žičnega
materiala, kotalnih ležajev, drugega kovin-
skega reprodukcijskega materiala, kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij, blaga za širo-
ko porabo in drugih kovinskih izdelkov, stroj-
na industrija, strojev in naprav (brez elekt. in
kmet.), energetskih strojev in naprav, grad-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1124 Št. 19 – 5. IV. 1996

benih in rudarskih strojev in naprav, strojev
za obdelavo kovin in lesa, drugih strojev in
naprav (brez elektr. in kmet.), opreme v po-
klicne in znanstvene namene, merilnih in
kontrolnih instrumentov in naprav za avto-
matizirano upravljanje, bazičnih kemičnih iz-
delkov in predelava kemičnih izdelkov, pre-
delava plastičnih mas, embalaže iz plastičnih
mas, druga predelava plastičnih mas, pro-
izvodnja in obdelava kamna, gramoza in pe-
ska, končnih lesnih izdelkov, lesenega po-
hištva, drugih končnih lesenih izdelkov, le-
sena embalaža, leseni stavbni elementi,
galanterija iz lesa in plute, predmeti iz prot-
ja; izdelava, popravila in vzdrževanje pred-
metov iz: kovin (cestnih vozil,...), izdelkov
precizne mehanike, raznovrstnih kovinskih
izdelkov, elektrotehničnih izdelkov, strojev
in naprav (el. motor., generatorjev...), elek-
tronskih in telekomunikacijskih naprav (se-
stavni deli elektronskih aparatov in naprav,
RA in TV aparatov,...), električnih aparatov
za gospodinjstvo (termični, hladilni aparati,
aparati za sušenje in pranje,...), drugih elek-
trotehničnih izdelkov; storitve reklame in
ekonomske propagande, doma in v tujini;
projektiranje gradbenih objektov in drugo
projektiranje, doma in v tujini; gradbeni in
informacijski inženiring, doma in v tujini;
izobraževanje (šolanje in vzgoja), ki ga ni
mogoče uvrstiti po stopnjah: strokovno izpo-
polnjevanje (informatika), pridobitev poseb-
nega znanja (tuji jeziki,...) in spretnosti (stro-
jepisje, stenografija,...); urejanje zelenic in
rekreacijskih površin, po naročilu; koopera-
cijski posli s področja registriranih dejavno-
sti z domačimi in tujimi fizičnimi in pravni-
mi osebami; raziskovalno-razvojne storitve
(ekonomske in tehnične), doma in v tujini.

 Podjetje za svoje obveznosti odgovarja
s svojim celotnim premoženjem; posle druž-
be bosta vodila  Puhan Robert, direktor, in
Bernardi Franco kot prokurist (družbenik),
katera zastopata in predstavljata družbo do-
ma in v tujini neomejeno.

Rg-19768

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01702 z
dne 16. 6. 1994 pod št. vložka 1/02160/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge in oseb, pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5391555

Skrajšana firma: INWEX, d.o.o.
Sedež: Maribor, Berglesova 12
Osnovni kapital: 6,354.000 SIT
Ustanoviteljica: Gril Alojzija, Maribor,

Berglesova 12, vstop 2. 4. 1990, vložek
6,354.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Gril Alojzija, razrešena 12. 5. 1994;
prokurist Gril Branko, imenovan 12. 5.
1994, Vuzenica, Mladinska 24; direktorica
Krmek Elizabeta, imenovana 12. 5. 1994,
Kamnica, Na produ 20, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-19767

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00854 z
dne 16. 6. 1994 pod št. vložka 1/02013/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge in ustanoviteljev s
temile podatki:

Matična št.: 5382246
Firma: IPOZ, trgovina, proizvodnja in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: IPOZ, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Fras Jože, Maribor, Kam-

niška 20/b, vstop 23. 2. 1990, vložek
1,402.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fras Robert, izstop 20. 4. 1994; Fras Nata-
ša, Maribor, Kamniška 20 b, vstop 20. 4.
1994, vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-19755

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02823 z dne 21. 2. 1995 pri
subjektu vpisa INTERLIVE, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Ozka ulica 5, Rače, pod
vložno št. 1/03541/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, tipa zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5779251
Osnovni kapital: 1,551.776,16 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Franc in Kuhar

Karmen, oba iz Rač, Ozka ulica 5, vstopila
7. 4. 1993, vložila po 775.888,08 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kuhar Karmen, imenovana 7. 4. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Ku-
har Franc, imenovan 23. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-19754

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04851 z dne 15. 2. 1995 pod
št. vložka 1/09429/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5880874
Firma:  IMEX  BRUMEN  IN  DRUG,

družba za trgovino, gostinstvo, turizem
in storitve, d.n.o.

Skrajšana firma: IMEX BRUMEN IN
DRUG, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Pesnica pri Mariboru, Ranca 7
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Brumen Jožef, Pesnica,

Ranca 7, vstop 28. 9. 1994, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Brumen Dragica, Pragersko,
Ptujska cesta 36, vstop 28. 9. 1994, vložek
5.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Brumen Jožef, imenovan 28. 9. 1994,
zastopa družbo skupno z družbenikom pri
sklepanju poslov o pridobitvi, odtujitvi in
obremenitvi nepremičnin in sklepanju po-
slov v vrednosti nad 800.000 SIT; družbeni-
ca Brumen Dragica, imenovana 28. 9. 1994,
zastopa družbo skupno z družbenikom pri
sklepanju poslov o pridobitvi, odtujitvi in
obremenitvi nepremičnin in sklepanju po-
slov v vrednosti nad 800.000 SIT.

Rg-19747
Temeljno sodišče v Mariboru, enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/00763 z
dne 19. 12. 1994 pri subjektu vpisa INTER
POINT, podjetje za trgovsko, storitveno
in gostinsko-turistično dejavnost, d.o.o.,
pod vložno št. 1/01248/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža, na-
ziva firme, osnovnega kapitala, dejavnosti
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5309751
Firma: INTER POINT, družba za tr-

govino, storitve, gostinstvo in turizem,
d.o.o.

Sedež: Maribor, Slovenska 21
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lah Nino, vložek

1,425.000 SIT in Lah Erika, vložek 75.000
SIT, oba iz Zgornje Polskave, Mladinska
ulica 19, vstopila 19. 12. 1989, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

V. 2. členu pogodbe se spremeni dose-
danji vpis dejavnosti “trgovina na debelo in
drobno” in se odslej glasi: trgovina na debe-
lo in drobno z neživilskimi in živilskimi
proizvodi.

Dosedanji vpis dejavnosti “uvoz in iz-
voz blaga živilskih in neživilskih proizvo-
dov po skupinah proizvodov” se spremeni
in odslej glasi: uvoz in izvoz neživilskih in
živilskih proizvodov; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev s tujino; zastopanje v
prometu blaga in storitev s tujino

Dejavnost družbe se dodatno razširi še
na: gradbeništvo: pripravljalna dela na grad-
biščih, rušenje objektov in zemeljska dela,
poskusno vrtanje in sondiranje, gradnja ob-
jektov in delov objektov, splošna gradbena
dela, postavljanje ostrešij in krovska dela,
gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov, hidrogradnja in urejanje
voda, druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok, inštalacije pri gradnjah, elek-
trične inštalacije, izolacijska dela, vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije, druge
inštalacije pri gradnjah, zaključna gradbena
dela, fasaderska in štukaterska dela, vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva, obla-
ganje tal in sten, soboslikarska in steklarska
dela, druga zaključna gradbena dela, daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem skupaj z upravljalci strojev; projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje v
gradbeništvu; druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; kopenski prevoz - cestni tovorni
prevoz, cestni potniški prevoz, taksi.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno: trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi in živilskimi pro-
izvodi; storitve: knjigovodske storitve in ob-
delava podatkov - obračunske, računovod-
ske in knjigovodske storitve; ekonomsko
svetovanje; storitve svetovalne dejavnosti
in inženiring na področju gobarstva; prevo-
zi za lastne potrebe na osnovi združevanja
dela in sredstev z drugimi podjetji in obrtni-
ki ter kooperacijskih odnosov; posredova-
nje pri nakupu in prodaji nepremičnin; po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; za-
stopanje v prometu blaga in storitev; druge
gostinske storitve - kavarne, krčme, točilni-
ce, bari; turistično posredovanje: turistične
agencije, turistični uradi (organizacija in po-
sredovanje pri organizaciji potovanj, izle-
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tov, ekskurzij - drugih turističnih aranžma-
jev, posredovanje pri nastanitvi turistov v
objektih v individualni lastnini in drugo po-
sredovanje na področju turizma); gradbe-
ništvo: pripravljalna dela na gradbiščih, ru-
šenje objektov in zemeljska dela, poskusno
vrtanje in sondiranje, gradnja objektov in
delov objektov, splošna gradbena dela, po-
stavljanje ostrešij in krovska dela, gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov, hidrogradnja in urejanje voda, dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
inštalacije pri gradnjah, električne inštalaci-
je, izolacijska dela, vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije, druge inštalacije pri
gradnjah, zaključna gradbena dela, fasader-
ska in štukaterska dela, vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva, oblaganje tal in sten,
soboslikarska in steklarska dela, druga za-
ključna gradbena dela, dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z
upravljalci strojev; projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje v gradbeništvu; druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; kopenski
prevoz - cestni tovorni prevoz, cestni potniš-
ki prevoz, taksi; posli zunanjetrgovinskega
prometa: uvoz in izvoz neživilskih in živil-
skih proizvodov; posredovanje v prometu
blaga in storitev s tujino; zastopanje v pro-
metu blaga in storitev s tujino.

Rg-19743

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02729 z
dne 30. 12. 1994 pri subjektu vpisa IN-
DRAST, gradbeno in storitveno podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/08439/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5770882
Sedež: Maribor, Borštnikova 77
Osnovni kapital: 2,992.960 SIT
Ustanovitelj: Ferk Rastko, Maribor,

Borštnikova 77, vstop 9. 6. 1993, vložek
2,992.960 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19735

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05528 z dne 8. 6. 1995 pri
subjektu vpisa IMPOL-ORODJA, podjet-
je za projektiranje, svetovanje, izdelavo,
obnavljanje in vzdrževanje orodij, d.o.o.,
Partizanska 38, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/04893/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti,
omejitev zastopnika, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5567769
Ustanovitelj: IMPOL, industrija metal-

nih polizdelkov, d.o.o., Slovenska Bistrica,
Partizanska 38, vstop 18. 12. 1991, vložek
98,859.656,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Javornik Jožef, imenovan 9. 12. 1994,
Zgornja Ložnica, Gladomes 88, lahko skle-
ne posle glede razpolaganja z nepremični-
nami, njihovim delom ali o obremenitvi ne-
premičnin, prevzemanju jamstev ter po na-
ravi podobnih drugih poslov, le na podlagi
predhodnega soglasja organa upravljanja us-

tanovitelja. Organ upravljanja ustanovitelja
lahko s posebnim sklepom veže sklenitev
posameznih vrst poslov na svoje predhodno
soglasje.

Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1995: 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-19719

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01967 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa IFO TRADE, trgovsko in
storitveno podjetje, import-export, d.o.o.,
Vita Kraigherja 12, Maribor, pod vložno
št. 1/02906/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5480434
Sedež: Maribor, Slovenska 33
Osnovni kapital: 1,501.409 SIT
Ustanoviteljica: Fon Nada, Maribor, Vi-

ta Kraigherja 12, vstop 28. 8. 1990, vložek
1,501.409 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19713

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05808 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ISKRA-MIREL, tovarna
miniaturnih relejev, d.o.o., Štatenberg 88,
Makole, pod vložno št. 1/06649/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5675871
Osnovni kapital: 4,100.000 SIT
Ustanovitelj: ISKRA-RELEJI, tovarna

relejev, d.o.o., Makole, Štatenberg 88, vs-
top 30. 6. 1992, vložek 4,100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-19709

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01519 z dne 27. 1. 1995 pri
subjektu  vpisa  COMPLEX,  trgovsko  in
storitveno podjetje, d.o.o., Koroška cesta
14, Maribor, pod vložno št. 1/08406/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5771501
Firma: INSTAL TRADE, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  INSTAL  TRADE,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Štraus Jože, Kamnica, Bre-

sternica, Bresterniška 3, vstop 14. 6. 1993,
vložek 1,600.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19708

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 1283/94 z dne 7. 7. 1995 pri
subjektu vpisa IMPOTT, industrija, pro-
izvodnja, turizem, d.o.o., Ob Blažovnici
28-30, Limbuš, pod vložno št. 1/1436-00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-

membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 533186
Osnovni kapital: 1,566.591 SIT
Ustanovitelji: Babšek Jože, Limbuš, Ob

Blažovnici 28, vstop 20. 12. 1989, vložek
155.530,33 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Babšek Danijel, Limbuš, Podgornikova
9, vstop 20. 12. 1989, vložek 155.530,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Babšek
Marko, Limbuš, Ob Blažovnici 28, vstop
20. 12. 1989, vložek 1,255.530,33 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-19851

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03158 z dne 15. 2. 1995 pri
subjektu vpisa LAS, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ceršak 21, Pesnica, pod
vložno št. 1/08720/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5794960
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Keček Milan, Maribor,

Splavarski prehod 6, vstop 15. 6. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19862

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04203 z
dne 17. 11. 1994 pod št. vložka 1/09343/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva firme, sedeža, osnovne vlo-
ge ustanoviteljev in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5464005
Firma: LOTOS, podjetje za trgovinsko

dejavnost, uvoz-izvoz, zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: LOTOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Selnica ob Dravi, Spodnji Sle-

men 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gajšek Branka, Rogaška

Slatina, Zlatorogova 7, vstop 11. 2. 1991,
odgovornost: ne odgovarja; Gajšek Brani-
mir, Rogaška Slatina, Zlatorogova 7, vstop
25. 5. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gajšek Branimir, imenovan 25. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19888

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 273/94 z dne
25. 2. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. na registrskem
vložku št. 1/9092-00 s temile podatki:

Firma: NATALY-Pinter&CO., Trgov-
sko in storitveno podjetje, d.n.o.

Skrajšana firma: NATALY-Pinter&Co.,
d.n.o.

Sedež: Maribor, Malečnik 11
Ustanovitelja: Pinter Srečko in Pinter

Natalija, Maribor, Malečnik 11, vlagata v
družbo 2.000 SIT.

Dejavnosti družbe so: trgovina na debe-
lo in drobno z živilskimi in neživilskimi
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proizvodi; prevoz blaga in oseb v cestnem
prometu; storitve notranje špedicije; stori-
tve v cestnem prometu (rent a car, taksi,...);
zastopniški, posredniški, agencijski, komi-
sijski in komercialni posli v prometu blaga
in storitev; gostinske storitve: gostinske sto-
ritve nastanitve - prenočišča, penzioni, ho-
tel, storitve prehrane - restavracije s po-
strežbo, slaščičarne, druge gostinske stori-
tve - kavarne, točilnice in bari, dostava to-
ple in hladne hrane ter pijače na dom;
turistične storitve: turistične agencije, ura-
di, drugo turistično posredovanje; poslovne
storitve: prirejanje sejmov in razstav in dru-
ge organizacijske storitve, knjigovodske in
računovodske storitve, storitve obdelave po-
datkov, druge neomenjene storitve; osebne
storitve in storitve gospodinjstvom, frizer-
ske, kozmetične, masažne, fotografske, či-
stilne,...; izobraževanje (šolanje in vzgoja),
ki ga ni mogoče uvrstiti po stopnjah: stro-
kovno izpopolnjevanje, pridobitev poseb-
nega znanja (tuji jeziki,...) in spretnosti (stro-
jepisje, stenografija,...); kooperacijski posli s
področja registriranih dejavnosti, s fizičnimi
in pravnimi osebami; raziskovalno-razvojne
storitve (ekonomske in tehnične).

 Družba za svoje obveznosti odgovarja s
svojim celotnim premoženjem; za obvezno-
sti družbe odgovarjajo družbeniki s svojim
celotnim premoženjem subsidiarno in soli-
darno.

 Posle družbe bo vodil družbenik Pinter
Srečko, kateri zastopa družbo neomejeno;
družbo zastopata doma in v tujini neomeje-
no tudi Pinter Natalija in Pinter Zofija. Vsak
izmed družbenikov lahko posluje samostoj-
no in sklepa posle s soglasjem (pisnim poob-
lastilom) preostalih družbenikov.

Rg-19898

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04086 z
dne 27. 9. 1994 pri subjektu vpisa OS-
NOVNA ŠOLA KERENČIČEVIH PES-
NICA, pod vložno št. 1/00570/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje s temile podat-
ki:

Matična št.: 5085128
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hauptman Franc, razrešen 15. 6.
1994; zastopnica Kos Novak Jelka, imeno-
vana 16. 6. 1994, Maribor, Teplyjevo nase-
lje 8, zastopa zavod kot ravnateljica brez
omejitev.

Rg-19912

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01135 z dne 25. 1. 1995 pod
št. vložka 1/08015/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča postopek skrajšane likvi-
dacije s temile podatki:

Firma: ONASSIS, podjetje za finanč-
ne, organizacijske in računalniška stori-
tve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ljubljanska 25 b
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Narobe Olga, Maribor,

Ljubljanska 25/b, vložek 100.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-19921

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03784 z dne 7. 3. 1995 pri
subjektu vpisa ONKYS, proizvodno-stori-
tveno-trgovsko podjetje, d.o.o., Goriška
3, Maribor, pod vložno št. 1/08189/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5823269
Osnovni kapital: 1,790.800 SIT
Ustanovitelj: Črešnik Zvonko, Maribor,

Mladinska ulica 12, vstop 11. 1. 1994, vlo-
žek 1,790.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-19923

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02451 z dne 12. 1. 1995 pri
subjektu vpisa OLMARK, industrijska
montaža, d.o.o., pod vložno št. 1/06596/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5667607
Osnovni kapital: 2,391.000 SIT
Ustanovitelj: Ozimič Martin, Sladki vrh,

Vranji vrh 36, vstop 21. 2. 1994, vložek
2,391.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19924

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02120 z dne 18. 1. 1995 pri
subjektu vpisa OD-DO, proizvodno, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Suho-
dolčanova 7, Miklavž na Dravskem polju,
pod vložno št. 1/07834/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5736633
Osnovni kapital: 1,813.600 SIT
Ustanovitelj: Fajfar Drago, Miklavž na

Dravskem polju, Suhodolčanova 7, vstop
20. 1. 1993, vložek 1,813.600 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-19926

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 248/94 z dne
18. 4. 1994 v reg. vl. 1/4006-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo KOL-
MANIČ - podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Grabe 46, Središče ob Dravi, spre-
membo firme, tako da se odslej glasi:

Firma: PANOEX PLUS - finančni in-
ženiring, tehnološke in organizacijske sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana firma: PANOEX PLUS, d.o.o.
Sedež: Grabe 46, Središče ob Dravi
Pristopitev družbenika: Srečko Mumino-

vi[, Livadarska 7, Nedelišče in izstopitev
družbenika: Martin Kolmanič, Rovadje 46,
Štrigova.

Razširitev dejavnosti na: izdelava raznih
kovinskih in elektrotehničnih proizvodov,
izdelava in popravila lesenih predmetov,
predmetov iz kože in gume, plastičnih mas,
drugih neomenjenih raznovrstnih proizvo-
dov, proizvodnja: tekstilne preje in tkanin,
zgotovljenih tekstilnih izdelkov, usnja in kr-

zna, usnjene obutve in galanterije, učil in
telesnokulturnih izdelkov, gramofonskih
plošč in glasbil, vžigalic, nakita in druga
neomenjena industrija, predelava plastičnih
mas, proizvodnja in predelava papirja, gra-
fična dejavnost, visoka gradnja, nizka grad-
nja in hidrogradnja, industrijska in zaključ-
na dela v gradbeništvu, prevoz potnikov in
blaga v cestnem prometu, storitve v cest-
nem prometu, taksi služba, izposoja vozil,
trgovina na debelo in drobno z mešanim
blagom, vozili, deli in priborom, naftnimi
derivati, industrijskimi odpadki, turistično
posredovanje, izdelava in popravilo pred-
metov iz nekovin, plastičnih mas in papirja,
tekstilnih predmetov in ortopedskih pripo-
močkov, storitve reklame in ekonomske pro-
pagande, zastopniške, agencijske, posred-
niške in komisijske storitve v trgovini, špe-
diterske storitve, projektiranje gradbenih ob-
jektov in drugo projektiranje, inženiring pri
gradnji objektov, raziskovalno razvojne sto-
ritve, finančni inženiring, ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve, knjigo-
vodske storitve, storitve obdelave podatkov
in druge neomenjene storitve, založniška de-
javnost, tehnična obdelava, izposoja in di-
stribucija ter predvajanje filmov.

Izbris dosedanjega direktorja Martina
Kolmaniča in vpis Srečka Muminovića, ki
zastopa podjetje brez omejitev, kot glavni
direktor; Rudi Lukačič, direktor in Nada Lu-
kačič, direktorica, zastopata družbo z ome-
jitvijo, da potrebujeta za sklepanje vseh po-
slov soglasje ustanovitelja.

Rg-19937

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06469 z dne 22. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SILT, trgovsko in proizvod-
no podjetje, export-import, d.o.o., Betet-
tova 9, Maribor, pod vložno št. 1/02148/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5365791
Osnovni kapital: 1,735.728 SIT
Ustanovitelj: Šantl Rudolf, Maribor, Be-

tettova 9, vstop 21. 3. 1990, vložek
1,735.728 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šantl Andreja, razrešena 27. 12.
1994; direktor Šantl Rudolf, imenovan 27.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-19946

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04181 z
dne 20. 10. 1994 pri subjektu vpisa STRO-
JNA, tovarna strojev, p.o., pod vložno št.
1/00076/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo oseb, pooblaščenih za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5033390
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Petek

Marija, imenovana 1. 4. 1990, Maribor,
Plečnikova 9, zastopa družbo kot v.d. vodje
kadrovsko splošnega sektorja, v okviru po-
dročja dela sme sklepati pogodbe do vred-
nosti 2,000.000 SIT; Maher Božena, imeno-
vana 1. 4. 1990, Maribor, Limbuška 57, za-
stopa družbo kot pomočnica direktorja za
ekonomiko in finance, v okviru področja
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dela sme sklepati pogodbe do vrednosti
40,000.000 SIT; Dežman Edvard, imenovan
14. 5. 1993, Maribor, Napotnikova 6, zasto-
pa družbo ko v. d. vodje sektorja kontrole
kakovosti, v okviru področja dela sme skle-
pati pogodbe do vrednosti 2,000.000 SIT;
Potrč Ludvik, razrešen 25. 2. 1994; direktor
Mrkela Dušan, imenovan 23. 3. 1994, Mari-
bor, Borova vas 13, zastopa družbo in skle-
pa pogodbe o vlaganju sredstev domačih in
tujih oseb po sklepu delavskega sveta; Al
Shammary Talib, imenovan 11. 5. 1994, Ma-
ribor, Partizanska 3, zastopa družbo kot po-
močnik direktorja za tehnične zadeve, v ok-
viru področja dela sme sklepati pogodbe do
vrednosti 40,000.000 SIT; direktor Skribe
Branko, imenovan 11. 5. 1994, Maribor,
Betnavska 127, zastopa družbo kot pomoč-
nik direktorja in sklepa pogodbe o vlaganju
sredstev domačih in tujih oseb po sklepu
delavskega sveta.

Rg-19952

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01437 z
dne 28. 6. 1994 pod št. vložka 1/08456/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5774047
Firma: SECTOR, proizvodno, storitve-

no, trgovsko in gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SECTOR, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,570.430 SIT
Ustanovitelj: Visočnik Franc, Miklavž,

Na gmajno 11, vstop 21. 6. 1993, vložek
1,570.430 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19957

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01881 z dne 26. 1. 1995 pri
subjektu vpisa SEA, servisiranje, elektro-
nika, avtomatika, d.o.o., Kostanjevec 9,
Zgornja Ložnica, pod vložno št.
1/01191/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5304130
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Flis Henrik, Zgornja Lož-

nica, Kostanjevec 32, vstop 30. 11. 1989,
vložek 1,471.457 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Javornik Jože, Zgornja Ložnica,
Gladomes 66, vstop 30. 11. 1989, vložek
28.543 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Flis Henrik, imenovan 30. 11. 1989,
Zgornja Ložnica, Kostanjevec 32, zastopa
družbo brez omejitev; družbenik Javornik
Jože, razrešen 12. 5. 1994.

Rg-19958

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02320 z dne 26. 1. 1995 pri
subjektu vpisa SIMPLAST, podjetje za
proizvodnjo in trženje, d.o.o., Oblakova 6
a, Maribor, pod vložno št. 1/08293/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5763673
Osnovni kapital: 12,999.225 SIT

Ustanovitelj: Mastnak Silvo, Maribor,
Oblakova 6/a, vstop 20. 5. 1993, vložek
12,999.225 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19960

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06056 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SERVIS INVESTICIJSKE
OPREME, p.o., Pobreška cesta 20, Mari-
bor, pod vložno št. 1/00913/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5173833
Dejavnost, vpisana dne 27. 6. 1995: 2922

Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 3330 Proizvodnja opreme za industrij-
sko procesno krmiljenje; 4531 Električne
inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, in TV aparati; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina debelo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n., 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize.

Rg-19961

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06659 z dne 27. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SHOPS, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Liebknechtova 50,
Maribor, pod vložno št. 1/06515/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5863066
Osnovni kapital: 2,111.500 SIT
Ustanovitelj: Perko Miran, Maribor,

Liebknechtova 50, vstop 2. 9. 1992, vložek
2,111.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: servisiranje, popravila in montaža
električnih, elektromehanskih in elektron-
skih izdelkov in naprav; proizvodnja razno-
vrstnih električnih, elektromehanskih in
elektronskih izdelkov in naprav.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; stojnična, komisijska,
kolpolterska in leasing prodaja; gostinske
storitve nastanitve, prehrane in ostale go-
stinske storitve; storitve: poslovne storitve
z organiziranjem sejmov, razstav, športnih
in kulturnih prireditev; zastopništvo, posred-
ništvo v prometu blaga in storitev; koopera-
cijske oblike poslovno tehničnega sodelo-
vanja in leasing storitve; ekonomsko sveto-
vanje in poslovno finančne storitve; raču-
nalniški inženiring; prevoz potnikov v
avtobusih; prevoz blaga v cestnem prometu
s kamioni, traktorji, vleko poškodovanih in
pokvarjenih vozil, prevoz vode, fekalij, plu-
ženje snega, odvoz smeti, prevoz mleka,
specialnih tovorov ter strojno nakladanje in
razkladanje blaga; uvoz in izvoz živilskih in
neživilskih proizvodov; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; zastopanje tujih firm

v prometu blaga in soritev; servisiranje, po-
pravila in montaža električnih, elektro-me-
hanskih in elektronskih izdelkov in naprav;
proizvodnja raznovrstnih električnih, elek-
tromehanskih in elektronskih izdelkov in na-
prav.

Rg-19992

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03135 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa STANOLA, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Tuškova 46, Maribor, pod
vložno št. 1/06960/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in tipa zastopnika ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5684757
Osnovni kapital: 1,606.945 SIT
Ustanovitelja: Horvat Beno, Zgornja

Kungota, Zgornja Kungota 78, vstop 10. 11.
1992, vložek 803.472,50 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Horvat Bruno, Maribor, Uli-
ca Bratov Greifov 11, vstop 10. 11. 1992,
vložek 803.472,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Horvat Beno, imenovan 10. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Hor-
vat Bruno, imenovan 15. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za: trgovina
na debelo in drobno v tranzitu z neživilski-
mi proizvodi in mešanim blagom; gostinske
storitve: druge gostinske storitve, druge sto-
ritve prehrane; turistično posredovanje: tu-
ristične agencije, turistični uradi.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z neživilskimi pro-
izvodi in mešanim blagom; trgovina na de-
belo in drobno v tranzitu z neživilskimi pro-
izvodi in mešanim blagom; organiziranje in
izvajanje kataloške in akviziterske prodaje
neživilskih proizvodov in mešanega blaga;
prodaja rezervnih delov za gospodinjske
električne aparate ter sanitarni in kopalniški
program ter za kmetijske stroje in kmetijsko
mehanizacijo; trgovinske storitve: agencij-
ske storitve, posredniške storitve, zastop-
niške storitve, storitve odpravljanja in do-
stavljanja blaga, storitve ekonomske propa-
gande in reklame; sejemske storitve in pri-
rejanje razstav; gostinske storitve: druge
gostinske storitve, druge storitve prehrane;
turistično posredovanje: turistične agencije,
turistični uradi; ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; knjigovodske stori-
tve; storitve obdelave podatkov; druge neo-
menjene storitve: storitve razmnoževanja,
naslavljanja, izdelava fotografskih in dru-
gih kopij; grafična dejavnost, razmnoževa-
nje, mikrofilm in izdelava fotografskih in
drugih kopij, vizitk; biro storitve; zastopa-
nje firm v prometu blaga in storitev; sklepa-
nje kooperacijskih poslov v okviru dejavno-
sti podjetja; izdelava predmetov iz papirja;
prevoz potnikov in blaga v cestnem prome-
tu; servisiranje in vzdrževanje vozil ter kme-
tijske mehanizacije; popravilo in vzdrževa-
nje gospodinjskih in električnih aparatov;
neomenjene storitve na področju prometa;
osebne storitve in storitve gospodinjstvom;
komercialni posli pri uresničevanju funkci-
je prometa blaga in storitev; uvoz in izvoz



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1128 Št. 19 – 5. IV. 1996

neživilskih proizvodov in mešanega blaga;
zastopanje tujih firm v prometu blaga in
storitev; agencijske, posredniške in druge
komercialne storitve v prometu blaga in sto-
ritev s tujino; sklepanje kooperacijskih po-
slov v okviru dejavnosti podjetja; prodaja
blaga tujih proizvajalcev iz konsignacijske-
ga skladišča in servisne storitve; raziskave
tujih tržič in storitve mednarodnega marke-
tinga.

Rg-19963

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06107 z dne 14. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SMASH, trgovina, gostins-
tvo, storitve, d.o.o., Vinarska 37, Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/06481/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5659973
Osnovni kapital: 1,617.200 SIT
Ustanovitelj: Bukovec Jure, Slovenska

Bistrica, Vinarska 37, vstop 22. 9. 1992,
vložek 1,617.200 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-19967

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03696 z dne 7. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SAN, trgovina in storitve,
d.o.o., Letonjeva 8, Maribor, pod vložno
št. 1/07978/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5743885
Osnovni kapital: 1,629.000 SIT
Ustanovitelj: Ostreuh Srečko, Maribor,

Letonjeva 8, vstop 14. 4. 1993, vložek
1,629.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-19970

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06638 z dne 13. 6. 1995 pri
subjektu vpisa SEAL & TRADE, proizvod-
no, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ptujska cesta 134, Maribor, pod vložno št.
1/03327/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5444144
Osnovni kapital: 1,501.370,56 SIT
Ustanovitelj: Dihtung & Maschinernsatz-

teil-Tandelsgesselschaft, 8770 St. Michael,
Avstrija, Madstein 50, vstop 23. 11. 1990,
vložek 1,501.370,56 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-19972

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06385 z dne 13. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SAG-KONSTRUKCIJE,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Leskovec 13, Pragersko, pod vložno št.
1/06231/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov, zastopnikov in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5658608

Firma:  SAG-KONSTRUKCIJE,  pro-
izvodna in storitvena družba, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Sagadin Branko, vstop 8.

4. 1992 in Sagadin Rosana, vstop 29. 5.
1995, oba iz Slovenske Bistrice, Potrčeva 7,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Sagadin Branko, imenovan 8. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Sagadin Rosana, imenovan 29. 5. 1995.

Rg-19983

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01535 z
dne 25. 8. 1994 pod št. vložka 1/09251/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev družbe z omejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5850908
Firma:   SANOTECHNIK,   trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana   firma:   SANOTECHNIK,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Zrkovska cesta 52
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Pivec Marjan, Maribor, Zr-

kovska 52, vstop 26. 1. 1994, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; SANOTE-
CHNIK, Handelsgesellschaft m.b.h. & Co.
KG, Wolersdorf, 2752, Avstrija, Industrie str.
5, vstop 26. 1. 1994, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pivec Marjan, imenovan 26. 1. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: trgovina z neživil-
skimi proizvodi na debelo; trgovina z neži-
vilskimi proizvodi na drobno; trgovina z
živilskimi proizvodi na debelo; trgovina z
živilskimi proizvodi na drobno; trgovinske
storitve; zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev; proizvodnja in montaža stavbne teh-
nične keramike in porcelana; prevoz blaga
v cestnem prometu; mednarodna špedicija.

Rg-20000

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04212 z dne 4. 5. 1995 pri
subjektu vpisa ASISTENCA LINGVISTI-
KA, prevajanja, lektoriranje in druge sto-
ritve, d.o.o., Trčova 188, Maribor, pod
vložno št. 1/07398/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti in zastopnikov ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5713340
Firma: SIEGI, trgovina, export-import,

consulting, d.o.o.
Skrajšana firma: SIEGI, d.o.o.
Sedež: Maribor, Heroja Jeftiča 3
Osnovni kapital. 1,500.227,60 SIT
Ustanovitelj: Mohorko Aleksandra, iz-

stop 7. 9. 1994; Wolfsegger-Transporte,
Ges.m.b.H., Holzhausen, Avstrija, Grillparz
1, vstop 7. 9. 1994, vložek 1,500.227,60
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mohorko Aleksandra, razrešena 7.
9. 1994; direktor Pirš Matjaž, imenovan 7.

9. 1994, Maribor, Mejna ulica 35, zastopa
in predstavlja družbo brez omejitev.

Dejavnost se v celoti spremeni tako, da
se odslej glasi: storitve doma in v tujini:
obrtne storitve in popravila: izdelava in po-
pravilo predmetov iz tekstila, volne, usnja,
gume, stekla, kamna, keramike, lesa, papir-
ja, idr. materialov, druge osebne storitve in
storitve gospodinjstvom; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; raziskava
trga - marketing; ekonomska propaganda in
reklama; informacijski inženiring; računal-
niški inženiring ter konfiguriranje in servis
računalniških sistemov in računalniško izo-
braževanje; fotokopiranje in razmnoževa-
nje; grafične storitve; posredniški, zastop-
niški, agencijski, špediterski, komercialni,
komisijski, konsignacijski, skladiščni posli
v prometu blaga in storitev doma in v tujini;
prevoz blaga in potnikov v cestnem prome-
tu; taksi in rent a car usluge; turistično po-
sredovanje: turistične agencije in uradi; go-
stinske storitve prehrane in druge gostinske
storitve; posredovanje pri nakupu in prodaji
nepremičnin; organiziranje kulturnih, šport-
nih in zabavnih prireditev; dejavnost grad-
beništva, doma in v tujini: industrijska in
zaključna dela v gradbeništvu; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi doma in v tujini (uvoz in iz-
voz), vseh trgovovinskih strok; kooperacij-
ski posli iz vseh registriranih dejavnosti s
tujino.

Rg-20013

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03191 z dne 4. 5. 1995 pri
subjektu vpisa SALONAR, podjetje za tr-
govino, marketing in posredništvo, d.o.o.,
Antoličičeva ulica 10, Maribor, pod vlož-
no št. 1/02579/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in zastopnikov ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5394856
Osnovni kapital: 1,511.800 SIT
Ustanoviteljica: Žinkovič Tatjana, Mari-

bor,  Antoličičeva ulica 10, vstop 19. 9.
1990, vložek 1,511.800 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kalič Daniel, razrešen 27. 5. 1994,
direktorica Žinkovič Tatjana, imenovana 19.
9. 1990, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20025

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02298 z dne 31. 1. 1995 pri
subjektu vpisa SNOW, šport, gradbena ke-
mija, trgovina in storitve, d.o.o., Na Je-
lovcu 38, Kamnica, pod vložno št.
1/01196/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5316936
Osnovni kapital: 1,510.629,84 SIT
Ustanovitelji: Pisnik Aljoša in Pisnik

Emilija, oba vstopila 20. 12. 1989 in Pisnik
Vilibald, vstop 10. 6. 1992, vsi iz Kamnice,
Na Jelovcu 38, vložili po 503.543,28 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Pisnik Aljoša, imenovan 20. 12. 1989,
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zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Pisnik Emilija, imenovana 23. 5. 1994; pro-
kurist Pisnik Vilibald, imenovan 23. 5. 1994.

Rg-20030

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04712 z dne 27. 3. 1995 pri
subjektu vpisa STR, podjetje za storitve,
trgovino in računalništvo, d.o.o., Šnuder-
lova 5, Maribor, pod vložno št. 1/05912/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, tipa zastopni-
kov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5701627
Osnovni kapital: 1,658.000 SIT
Ustanovitelji: Stevanovič Teodor, Mari-

bor, Groharjeva 5, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,002.666,66 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Markuš Viktor, Maribor, Borova vas
31, vstop 27. 11. 1992, vložek 652.666,66
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Samardžija
Savo, Maribor, Štauhovih 39, vstop 27. 11.
1992, vložek 2.666,66 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Markuš Viktor, imenovan 7. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist Ste-
vanovič Teodor, imenovan 7. 12. 1994; pro-
kurist Samardžija Savo, imenovan 7. 12.
1994.

Rg-20031

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/02143 z
dne 31. 12. 1994 pod št. vložka 1/00208/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
javni zavod zaradi pripojitve s temile po-
datki:

Matična št.: 5076765
Firma: SLOVENSKE ŽELEZNICE -

ZDRAVSTVENI CENTER MARIBOR
Skrajšana firma: SŽ ZDRAVSTVENI

CENTER MARIBOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Kopitarjeva 2
Osnovni kapital: 57,970.938,60 SIT
Ustanovitelja: Tovarna vozil in toplotne

tehnike Boris Kidrič, Maribor, Leningraj-
ska 27, vstop 20. 5. 1994 in Železniško gos-
podarstvo Ljubljana, Ljubljana, Moše Pija-
dejeva 39, vstop 20. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lovše Bojan, razrešen 20. 5. 1994,
Maribor, Vilharjeva 1.

Rg-20039

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02357 z dne 13. 3. 1995 pri
subjektu vpisa STAPING, podjetje za
gradbeništvo in trgovino, d.o.o., Ogljen-
šak 16, Zgornja Polskava, pod vložno št.
1/03650/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5485371
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Soršak Jože, Zgornja Pol-

skava, Ogljenšak 16, vstop 4. 2. 1991, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20054

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02587 z dne 6. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SIRING, podjetje za trgo-
vino, zastopništvo in raziskave, d.o.o.,
Ipavčeva 18, Maribor, pod vložno št.
1/07222/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5709784
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Milatovič Danica, 8000

Muenchen, 80 Nemčija, Balanstrasse 34,
vstop 9. 11. 1992, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Milatovič Danica, imenovana 9.
11. 1992, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektorica Milatovič Marija, imenovana 23.
5. 1994, Maribor, Ipavčeva 18, zastopa druž-
bo brez omejitev; direktor Muller Srečko,
imenovan 23. 5. 1994, Maribor, Ipavčeva
18, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20058

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06686 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa SCHIROCCO, podjetje za
trgovino na debelo in storitve, d.o.o., Ce-
sta Zmage 21, Maribor, pod vložno št.
1/05375/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5783755
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hirschenhauser Zvonko,

Maribor, Cesta Zmage 21, vstop 1. 4. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20067

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02089 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu  vpisa  STOCKER SECURITY
SYSTEMS,  trgovina  in  storitve, d.o.o.,
Gašperičeva  19,  Miklavž  na  Dravskem
polju, pod vložno št. 1/07086/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5702321
Osnovni kapital: 1,682.549 SIT
Ustanovitelja: Stocker Sicherheitstech-

nik Ges.m.b.H., Graz, Avstrija, Kernstock-
gasse 22-24, vstop 23. 11. 1992, vložek
782.549 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zidar Franc, Miklavž na Dravskem polju,
Gašperičeva 19, vstop 23. 11. 1992, vložek
900.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zidar Franc, imenovan 23. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Stocker Josef, imenovan 5. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-20077

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02523 z dne 13. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SM & PERKO, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Zgornji Žer-
javci 30, Lenart, pod vložno št. 1/06758/00

vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5683173
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Perko Smiljan, Lenart,

Zgornji Žerjavci 30, vstop 2. 3. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20078

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02411 z dne 13. 2. 1995 pri
subjektu vpisa SUPER E, export-import,
podjetje za trgovino, turizem, gostinstvo
in storitve, d.o.o., Tančeva ulica 12, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02809/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5414687
Osnovni kapital: 1,632.390,20 SIT
Ustanovitelj: Goršič Edi, Maribor, Tan-

čeva ulica 12, vstop 25. 9. 1990, vložek
1,632.390,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20084

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/03830 z
dne 19. 12. 1994 pri subjektu vpisa
SVITEK, podjetje za proizvodnjo, trže-
nje, ekonomiko, svetovanje in organizaci-
jo poslovanja, d.o.o., pod vložno št.
1/02268/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5432120
Osnovni kapital: 1,728.000 SIT
Ustanovitelji: Slana Tanja, vložek

416.640 SIT; Slana Zofija, vložek 881.360
SIT in Slana Anton, vložek 432.000 SIT,
vsi iz Lenarta v Slovenskih goricah, Vrtna
4, vstopili 15. 4. 1990, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-20096

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02667 z dne 15. 3. 1995 pri
subjektu vpisa WICTORYCOMMERCE,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Trije Kralji 6/a, Benedikt, pod vložno št.
1/06431/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5654165
Osnovni kapital: 2,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Šijanec Viktorija, Bene-

dikt, Trije Kralji 6/a, vstop 2. 3. 1992, vložek
2,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20101

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06445 z dne 1. 6. 1995 pri
subjektu vpisa WICO, trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o. Gačnik
65, Pesnica, pod vložno št. 1/03546/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, tipa zastopnika in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:
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Matična št.: 5512816
Osnovni kapital: 1,505.200 SIT
Ustanovitelja: Kramberger Ivan in Kram-

berger Stanislava, oba iz Pesnice, Gačnik
65, vstopila 13. 1. 1994, vložila po 752.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kramberger Ivan, imenovan 13. 1. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Kramberger Stanislava, imenovana 15. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20104

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00321 z dne 3. 7. 1995 pod
št. vložka 1/04392/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi preoblikova-
nja v samostojnega podjetnika s temile po-
datki:

Firma: TADORA, trgovina, sttoritve in
proizvodnja, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Sladki vrh, Svečane 2/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Friš Jože, Sladki vrh, Sve-

čane 2/a, izstop 30. 3. 1995, vložek 8.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Friš Jože, razrešen 30. 3. 1995.

Rg-20114

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03365 z dne 19. 5. 1995 pri
subjektu vpisa TEHNO ART, podjetje za
oblikovanje, d.o.o., Gregorčičeva 37, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00976/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, dejavnosti in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5290082
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vodušek Iztok, Maribor,

Regentova 16, vstop 4. 9. 1989, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Durjava Matjaž, Maribor, Razlagova 3, vs-
top 4. 9. 1989, vložek 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: projektiranje in
izdelava tehnične dokumentacije pri gradnji
objektov; inženiring pri gradnji objektov;
inženiring na področju notranje opreme; od-
dajanje in posredovanje pri najemanju po-
slovnih prostorov.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in na drobno z živilskimi in neživil-
skimi izdelki; storitve: ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve na področju
gradbeništva, strojništva in drugih tehnič-
nih panog; raziskava tržišča; oblikovanje-
design na področju uporabnih in upodablja-
jočih dejavnosti; organizacija kulturno-
umetniških, športnih, rekreativnih in zabav-
nih prireditev; oblikovanje
ekonomsko-propagandnih sporočil; finanč-
ni inženiring; posredniški in zastopniški po-
sli; komisijski posli na področju prometa
blaga in storitev; urbanistično načrtovanje;
davčno svetovanje; cenitev podjetij; zbira-
nje podatkov o prostoru za oblikovanje in-
formacij ter izdelava ustreznih aplikacij;
projektiranje in izdelava tehnične dokumen-

tacije pri gradnji objektov; inženiring pri
gradnji objektov; inženiring na področju no-
tranje opreme; oddajanje in posredovanje
pri najemu poslovnih prostorov.

Rg-20125

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01256 z
dne 8. 9. 1994 pri subjektu vpisa VEHOR
TRADE, trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., pod vložno št. 1/08471/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novne vloge s temile podatki:

Matična št.: 5773938
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Dušan, Miklavž-

Dobrovce, Kidričeva 30, vstop 14. 6. 1993,
vložek 1,507.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20147

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02275 z dne 22. 2. 1995 pri
subjektu vpisa VALOS, podjetje za stroje-
gradnjo, projektiranje in trgovino, d.o.o.,
Prežihova  5,  Lenart,  pod  vložno  št.
1/03597/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5545552
Osnovni kapital: 1,548.921,80 SIT
Ustanovitelja: Vastl Andrej, Lenart, Pre-

žihova 5, vstop 16. 12. 1990, vložek
1,538.921,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vastl Lidija, Lenart, Prežihova 5,
vstop 16. 5. 1994, vložek 10.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vastl Andrej, imenovan 16. 12. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Vastl Lidija, imenovana 16. 5. 1994.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: pre-
voz blaga in oseb ter storitve v domačem in
mednarodnem: cestnem prometu, mestnem
prometu (taksi...); gostinske storitve doma
in v tujini: gostinske storitve nastanitve -
prenočišča, penzioni, hotel, storitve prehra-
ne - restavracije s postrežbo, slaščičarne,
druge gostinske storitve - kavarne, točilnice
in bari, dostava tople in hladne hrane ter
pijače na dom; turistične storitve doma in v
tujini: turistične agencije, uradi, drugo turi-
stično posredovanje.

Tako se sedaj dejavnosti glasijo: pro-
izvodnja strojev in naprav za obdelavo lesa
in kovin; izdelava tehnične dokumentacije
(projektiranje) strojev in naprav za obdela-
vo lesa in kovin; montaža strojev in strojne
opreme; popravilo in vzdrževanje, remont
ter servisiranje industrijskih postrojev; trgo-
vina na debelo in na drobno živil in neživil-
skih izdelkov; trgovinske storitve: posred-
niške in zastopniške storitve; uvoz in izvoz
blaga živil in neživilskih izdelkov; uvoz in
izvoz: storitev izdelave tehnične dokumen-
tacije (projektiranje) strojev in naprav; sto-
ritev popravila in vzdrževanja ter servisira-
nje strojev in naprav za obdelavo lesa in
kovin; izvajanje investicijskih del v tujini:
inštalacijskih, montažnih in demontažnih del
in del pri vzdrževanju in remontu industrij-
skih in drugih postrojev; storitve posredo-

vanja in zastopanja v prometu blaga in sto-
ritev; zastopanje tujih pravnih oseb v pro-
metu blaga in storitev in konsignacijska pro-
daja; prevoz blaga in oseb ter storitve v
domačem in mednarodnem: cestnem pro-
metu, mestnem prometu (taksi...); gostinske
storitve doma in v tujini: gostinske storitve
nastanitve - prenočišča, penzioni, hotel, sto-
ritve prehrane - restavracije s postrežbo,
slaščičarne; druge gostinske storitve - ka-
varne, točilnice in bari, dostava tople in
hladne hrane ter pijače na dom; turistične
storitve doma in v tujini: turistične agenci-
je, uradi, drugo turistično posredovanje.

Rg-20154

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00137 z dne 21. 3. 1995 pod
št. vložka 1/09454/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889120
Firma: VIVA LE DONNE, trgovina na

drobno in debelo, d.o.o.
Skrajšana  firma:  VIVA  LE  DONNE,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Majcigerjeva 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gibin Giorgio, Cercenasco

(TO), Italija, Cascina Sardigna 11, vstop
15. 2. 1995, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gibin Giorgio, imenovan 15. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Milinkovi[ Irena, imenovana 15. 2. 1995,
Maribor, Shakespearova ulica 8.

Dejavnost, vpisana dne 21. 3. 1995: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln.

Rg-20162

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04432 z dne 24. 4. 1995 pri
subjektu vpisa VERPUCER, trgovsko,
gradbeno in storitveno podjetje, d.o.o., Ti-
tova 21, Maribor, pod vložno št.
1/07476/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, družbenikov, zastopnikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
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Matična št.: 5706360
Sedež: Ruše, Bezena 3/c
Osnovni kapital: 1,613.730 SIT
Ustanovitelj: Pernek Branko, izstop 26.

9. 1994; Kolar Marjan, Ruše, Bezena 3/c,
vstop 26. 9. 1994, vložek 1,613.730 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pernek Branko, razrešen 26. 9. 1994;
prokurist Šešerko Ljubo, razrešen 26. 9.
1994; direktor Kolar Marjan, imenovan 26.
9. 1994, zastopa družbo brez omejitev; di-
rektorica Kolar Andreja, imenovana 26. 9.
1994, Ruše, Bezena 3/c, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-20166

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03507 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa VOLMAS, trgovina, uvoz-
izvoz, d.o.o., Borova vas 22, Maribor, pod
vložno št. 1/03626/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5479428
Osnovni kapital: 1,599.000 SIT
Ustanoviteljici: Jeler Volmajer Saška,

Maribor, Borova vas 22, vstop 10. 12. 1990,
vložek 1,399.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Jeler Marjeta, Maribor, Plečnikova
3, vstop 10. 12. 1990, vložek 199.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20167

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02482 z dne 17. 2. 1995 pri
subjektu vpisa VIZAN, storitveno, trgov-
sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Hrast-
je 54/b, Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/07166/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, zastopnikov in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5706408
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelja: Poštrak Danijel, vstop 20.

10. 1992 in Poštrak Miriam, vstop 30. 5.
1994, oba iz Pekr-Limbuša, Hrastje 54/b,
vložila po 775.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Poštrak Danijel, imenovan 20. 10. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Poštrak Miriam, imenovana 30. 5. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-20169

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00827 z dne 21. 2. 1995 pri
subjektu vpisa VEIT, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Zavrh 84, Voličina,
pod vložno št. 1/03391/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5453038
Osnovni kapital: 2,317.684 SIT
Ustanovitelj: Veit Franc, Sladki Vrh,

Sladki Vrh 8, vstop 17. 12. 1990, vložek
2,317.684 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi za: popravi-
lo in vzdrževanje vseh vrst plinskih peči.

Obseg dejavnosti družbe se odslej glasi:
instalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu; napeljava in popravilo gradbenih insta-
lacij: električne instalacije; storitve monta-
že zunanjih anten; storitve montaže alarm-
nih naprav; popravilo in vzdrževanje gos-
podinjskih električnih aparatov; popravilo
in vzdrževanje električnih strojev in drugih
električnih aparatov in naprav; komercialni
posli pri uresničevanju funkcije prometa bla-
ga in storitev; zastopanje domačih in tujih
družb v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu blaga in storitev; posredovanje v
prometu blaga in storitev v notranjem in
zunanjetrgovinskem poslovanju; trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi v
notranjem in zunanjetrgovinskem prometu;
popravilo in vzdrževanje vseh vrst plinskih
peči.

Rg-20177

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05468 z dne 29. 5. 1995 pri
subjektu vpisa VESTRA, proizvodno, tr-
govsko, zastopniško in storitveno podjet-
je export-import, d.o.o., Sladki vrh 5/č,
Sladki vrh, pod vložno št. 1/05632/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, zastop-
nikov in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5614848
Osnovni kapital: 1,510.138 SIT
Ustanovitelja: Račel Franc, vložek

752.555 SIT in Račel Ivana, vložek 757.583
SIT, oba iz Sladkega vrha, Sladki vrh 5/č,
vstopila 11. 3. 1992, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Račel Franc, imenovan 11. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Račel Ivana, razrešena 27. 12. 1994.

Dejavnost se razširi: proizvodnja hrane,
pijač in tobačnih izdelkov; kozmetične in
pedikerske storitve; gostinske storitve, de-
javnost hotelov, priprava in prodaja jedi in
k njim naročenih pijač v gostinskih obratih,
dejavnost restavracij in gostiln, okrepčeval-
nic, menz, priprava in dostava hrane; raču-
novodske, knjigovodske storitve; koopera-
cija z obrtniki na osnovi pogodb; leasing,
marketing; poslovanje z nepremičninami,
najem in poslovne storitve; agencijske sto-
ritve; organiziranje športnih, kulturnih, za-
bavnih in poslovnih prireditev; storitve trž-
nic na debelo in drobno; storitve kontrole
kakovosti in količin blaga; izvajanje nizkih
in visokih gradenj v gradbeništvu; organi-
zacija in izvajanje strokovnega nadzora; za-
ključna dela v gradbeništvu; cvetličarstvo
in vrtnarstvo; časopisno založniška dejav-
nost, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih no-
silcev zapisa; vzdrževanje cestnih vozil, av-
tomehanika, kleparstvo, ličenje, avtopralni-
ca; vzdrževanje elektrotehničnih naprav;
vzdrževanje gradbenih objektov; vzdrževa-
nje strojev in naprav; fotostoritve; zastopa-
nje in posredovanje.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja: hrane, pijač in tobačnih izdelkov;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; storitve: komercial-
ni posli pri uresničevanju funkcije prometa
blaga in storitev; notranja in mednarodna

špedicija; turistično posredovanje - organi-
zacija in posredovanje v organizaciji poto-
vanj, izletov, ekskurzij in drugih turističnih
aranžmajev v Republiki Sloveniji in tujini;
opravljanje storitev reklame in ekonomske
propagande; prirejanje sejmov in razstav;
opravljanje knjigovodskih storitev in obde-
lava podatkov, opravljanje biro storitev, raz-
množevanja in drugih podobnih storitev; fi-
nančni inženiring; izdelava razvojnih pro-
gramov s področja živilske industrije, kme-
tijstva, gozdarstva; kozmetične in
pedikerske storitve; gostinske storitve - de-
javnost hotelov, priprava in prodaja jedi in
k njim naročenih pijač v gostinskih obratih,
dejavnost restavracij, gostiln, okrepčeval-
nic, menz, priprava in dostava hrane; raču-
novodske, knjigovodske storitve; koopera-
cija z obrtniki na osnovi pogodb; leasing,
marketing; poslovanje z nepremičninami,
najem in poslovne storitve; agencijske sto-
ritve; organiziranje športnih, kulturnih, za-
bavnih in poslovnih prireditev; storitve trž-
nic na debelo in drobno; storitve kontrole
kakovosti in količin blaga; izvajanje nizkih
in visokih gradenj v gradbeništvu; organi-
zacijske in svetovalne storitve s področja
gradbeništva, organizacija in izvajanje stro-
kovnega nadzora, zaključna dela v gradbe-
ništvu; cvetličarstvo in vrtnarstvo; časopi-
sno založniška dejavnost, tiskarstvo, raz-
množevanje posnetih nosilcev zapisa; vzdr-
ževanje cestnih vozil, avtomehanika,
kleparstvo, ličenje, avtopralnica; vzdrževa-
nje elektrotehničnih naprav; vzdrževanje
gradbenih objektov; vzdrževanje strojev in
naprav; fotostoritve; zastopanje in posredo-
vanje.

Rg-20190

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05170 z dne 4. 4. 1995 pri
subjektu vpisa VALLANT, inženiring za-
gotavljanja in kontrole kakovosti ter ra-
čunalniški inženiring, d.o.o., Ulica Klin-
čevih  9,  Kamnica,  pod  vložno  številka
1/02346/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5382505
Osnovni kapital: 1,987.200 SIT
Ustanovitelj: Vallant Primož, Kamnica,

Klinčevih 9, vstop 24. 5. 1990, vložek
1,987.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20194

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 37/94 z dne
30. 6. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovne vloge na regi-
strskem vložku št. 1/8623-00 Proizvodno-
storitveno-trgovsko podjetje V Q A
COMPANY, d.o.o., Sp. Duplek, Zg. Du-
plek 33 a s temile podatki:

Ustanoviteljica Pihler Valerija, Sp. Du-
plek, Cesta 4. julija 52, vlaga v družbo do-
datna osnovna sredstva v višini 751.800 SIT;
ustanoviteljica Štiftar Alenka, Sp. Duplek,
Zg. Duplek 33 a, vlaga v družbo dodatna
osnovna sredstva v višini 751.800 SIT.

Osnovni kapital družbe se poveča na
1,627.000 SIT.
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Rg-20469

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št.94/05132 z dne 11. 4. 1995 pri
subjektu vpisa LERHER TRADE, podjet-
je za trgovino, proizvodnjo in storitve,
d.o.o., Titova 87, Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/07117/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5684200
Osnovni kapital: 1,571.600 SIT
Ustanovitelj: Schlauer Leon, Slovenska

Bistrica, Ob potoku 43, vstop 20. 11. 1992,
vložek 1,571.600 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-20470

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03890 z dne 14. 3. 1995 pri
subjektu vpisa LINKER-COM, storitveno,
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Vzhodna 32, Maribor, pod vložno številka
1/08129/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5774284
Osnovni kapital: 1,529.379,60 SIT
Ustanovitelj: Kmetič Ivan, Maribor,

Vzhodna 32, vstop 31. 3. 1993, vložek
1,529.379,60 SIT, odgvornost: ne odgo-
varja.

Rg-20477

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 394/94 z dne
23. 3. 1994 v reg. vl. 1/4530-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo BI-
ROTEHNIK, podjetje za grafično dejav-
nost in trgovino, d.o.o., Maribor, Nazor-
jeva 5, razširitev dejavnost na: prirejanje
sejmov in razstav, storitve reklame in eko-
nomske propagande, odrsko - glasbene de-
javnosti, posredovanje v prometu blaga in
storitev.

Rg-20485

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04233 z
dne 6. 12. 1994 pri subjektu vpisa IVEC,
export-import d.o.o., Maribor, Rasber-
gerjeva 6, pod vložno št. 1/04172/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5504333
Dejavnost družbe se razširi na: koopera-

cija, izdelava in montaža čistilnih strojev in
drugih pripomočkov za čiščenje.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na z neživilskimi proizvodi na veliko in ma-
lo; posredništvo, komisija, agencije; prevoz
blaga in ljudi v cestnem prometu; opravlja-
nje storitev čiščenja v industriji in gospo-
dinjstvu; popravilo, vzdrževanje in servisi-
ranje čistilnih strojev; proizvodnja, polnje-
nje in embaliranje čistilnih sredstev; izdela-
va, predelava in prodaja računalniških
programov; kooperacija, izdelava in monta-
ža čistilnih strojev in drugih pripomočkov
za čiščenje.

Rg-20487

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 3140/93 z dne
28. 2. 1994 v reg vl. 1/8450-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo LZ, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Maribor, Ci-
ril Metodova 13, spremembo firme, tako
da se odslej glasi: LZ, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: LZA d.o.o.
Razširitev dejavnosti na: trgovino na

drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di, upravljanje s stanovanjskimi zgradbami.

Rg-20488

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 2999/93 z dne
13. 6. 1994 v reg vl. 1/7381-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo OBLAČI-
LA STESSL, proizvodnja tekstilnih izdel-
kov in trgovina, d.o.o., Maribor, Tržaška
37/a, povečanje osnovne vloge, tako da od-
slej znaša 4,724.453,10 SIT.

Prokuristka Nada Simonič,  odslej zasto-
pa podjetje z omejitvijo, da za odsvajanje in
obremenjavanje nepremičnin potrebuje po-
sebno pooblastilo.

Rg-20492

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru je s sklepom Srg št. 1477/94 z dne
11. 5. 1994 v reg vl. 1/3259-00 vpisalo pri
družbi z omejeno odgovornostjo S.A.A.,
podjetje za špedicijo, trgovino in inženi-
ring, d.o.o., Maribor, Tržaška 53, pristop
družbenika Norberta Wenzla, Fischeraustr.
59, Graz in povečanje osnovne vloge, tako
da sedaj znaša 1,500.000 SIT.

Rg-20500

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04239 z
dne 7. 10. 1994 pri subjektu vpisa RM
PLUS PR, agencija za odnose z javnost-
mi, raziskave in marketing, d.o.o., pod
vložno št. 1/04971/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5639140
Firma: PR PLUS RM, agencija za od-

nose z javnostmi, raziskave in marketing,
d.o.o.

Skrajšana firma: PR PLUS RM, d.o.o.
Sedež: Maribor, Svetozarevska 10/III.

Rg-20506

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3117/93 z
dne 28. 2. 1994 v reg. vl. 1/8371-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo Pod-
jetje za zaposlovanje in usposabljanje in-
validnih oseb UNIDEL, d.o.o., Slovenska
Bistrica, Partizanska 38, razširitev dejav-
nosti na: izdelovanje izdelkov iz tekstila,
kovin in raznih drugih materialov.

Rg-22121

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04730 z dne 17. 7. 1995 pod
št. vložka 1/04237/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris družbe zaradi preob-
likovanja v samostojnega podjetnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5510961
Firma:  BIRO-PROMET,  podjetje  za

storitve, proizvodnjo, trgovino, posred-
ništvo in import-export, d.o.o.

Skrajšana   firma:   BIRO-PROMET,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Poljčane, Na hribu 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Rg-22159

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06530 z dne 6. 7. 1995 pri
subjektu vpisa IPTI, podjetje za inženi-
ring, projektiranje, trgovino in izvajanje,
d.o.o., Ulica Vala Bratina 9, Maribor, pod
vložno št. 1/03836/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5486025
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vanček Olga in Vanček

Karl, oba iz Maribora, Ulica Vala Bratina 9,
vstopila 20. 10. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniš-
kimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 74833 Druga splošna tajniš-
ka opravila; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Družba sme v okviru dejavnosti pod ši-
fro G/51.18 opravljati posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.,
razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov ter pod šifro G/52.488 trgovi-
no na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n., razen z orožjem in strelivom.

Rg-22169

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05204 z dne 12. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  KMETIJSKI  INGINE-
RING, podjetje za inženiring, proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Streliška 150, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04238/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in družbenikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5510597
Firma:  KMETING-KMETIJSKI  IN-

ŽENIRING, podjetje za inženiring, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Graham Holdn, 29213

Plougastel, Fr. Luer Ar March, vstop 28. 3.
1990, vložek 825.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zidar Igor, izstop 19. 5. 1994;
Kohek Zvonko, Maribor, Borova vas 23,
vstop 19. 4. 1994, vložek 225.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Zidar Boris, Mari-
bor, Svetozarevska 15, vstop 19. 5. 1994,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22172

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04869 z dne 14. 7. 1995 pod
št. vložka 1/06955/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris družbe zaradi preob-
likovanja v samostojnega podjetnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5682401
Firma: KILOTRON, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KILOTRON, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Miklavž na Dravskem polju, Je-

rebova 6
Osnovni kapital: 128.052 SIT

Rg-22174

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04504 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  KRS-KABELSKO  RAZ-
DELILNI SISTEM TABOR, d.d., Karde-
ljeva cesta 70, Maribor, pod vložno št.
1/07798/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča člane nadzornega sveta in spremembo
statuta ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5733073
Člani nadzornega sveta: Pihler Jože, Kol-

bl Anton in Kumperščak Bojan, vsi vstopili
28. 4. 1994.

Rg-22177

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05572 z dne 22. 8. 1995 pri
subjektu vpisa LUMINA, podjetje za pro-
izvodnjo svetil, trgovino, turizem in sto-
ritve, d.o.o., Na poljanah 9, Maribor, pod
vložno št. 1/05929/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št. 5664683
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Legvart Jurček, Maribor,

Gorkega ulica 20, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22191

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04716 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa MTB, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ulica Štrauhovih 39,
Maribor, pod vložno št. 1/08326/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5771161
Ustanovitelja: Zagorac Milenko, Mari-

bor, Ulica Štrauhovih 39, vstop 22. 4. 1993,
vložek 753.580 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mlinarič Blaž, Maribor, Ribniška 4,
vstop 5. 12. 1994, vložek 753.580 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zagorac Milenko, imenovan 22. 4. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Mli-
narič Blaž, imenovan 5. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-22199

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00840 z dne 26. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09561/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev tuje podružni-
ce s temile podatki:

Firma:  OSTERREICHISCHE  WA-
RENHANDELSGESELLSCHAFT  AUS-
TROWAREN Ges.m.b.h., A-1015, Wien,
Johannesgasse 23, Podružnica: Slovenska
Bistrica

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Slovenska Bistrica, Trg svobo-

de 24
Ustanovitelj: Osterreichische Warenhan-

delsgesellschaft Austrowaren Ges.m.b.H.,
Wien, A-1015 Wien, Johannesgasse 23, vs-
top 19. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Placet Boštjan, imenovan 19. 6. 1995,
Zg. Polskava, Kajuhova 18, zastopa brez
omejitev v okviru dejavnosti podružnice.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1995: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov.

Rg-22200

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06531 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje za oblikovanje in
proizvodnjo  tekstilnih  izdelkov  PRO-
VENIJA, d.o.o., Vrtnarska 30, Maribor,
pod vložno št. 1/07080/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5684064
Firma: PROVENIJA, podjetje za obli-

kovanje in proizvodnjo tekstilnih izdel-
kov, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,692.354,40 SIT
Ustanovitelja: ST & S Ltd., Velika Bri-

tanija, St.Peter Port, Guernsay C.I., vstop
25. 8. 1992, vložek 1,589.297,70 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; FASTVENIJA,
d.o.o., Ljubljana, Cankarjeva 7, vstop 25. 8.
1992, vložek 103.056,70 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Djordjevič Strack Marina, imeno-
vana 25. 8. 1992, Ljubljana, Rojčeva ulica
26, zastopa družbo brez omejitev; družbe-
nik W.A.Strack Von Schijndel Erik, razre-
šen 3. 3. 1994.

Rg-22206

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00570 z dne 21. 8. 1995 pod
št. vložka 1/09568/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900751
Firma: PRO INOVA, trgovina in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: PRO INOVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnica, Rošpoh 39/c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rošker Anton st., Rošker

Anton in Gubenšek Janez, vsi iz Maribora,
Dominkuševa 16, vstopili 25. 5. 1995, vlo-
žili po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; Gubenšek Milana, Maribor, Arnol-
da Tovornika 4, vstop 25. 5. 1995, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rošker Anton st., imenovan 25. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 8. 1995: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
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toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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 kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n., 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;

5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trogivna na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;

7440 Ekonomska propaganda; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

Rg-22211

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00225 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Proizvodno in trgovsko
podjetje PEKARNA LUX K & M, d.o.o.,
Orehova vas 52, Orehova vas-Slivnica,
pod vložno št. 1/05814/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, družbenikov in zastopnikov ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5616972

Firma: PEKARNA KARMEN, proiz-
vodno in trgovsko podjetje, d.o.o.

Skrajšana  firma:  PEKARNA  KAR-
MEN, d.o.o.

Sedež: Orehova vas-Slivnica, Čevljar-
ska 5

Ustanovitelj: Klep Gorazd, Rače, Ptuj-
ska 74, vstop 16. 4. 1992, vložek 3,048.109
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Majceno-
vič Andrej, izstop 20. 2. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Majcenovič Andrej, razrešen 20. 2.
1995; družbenik Klep Gorazd, razrešen 22.
2. 1995; direktorica Klep Karmen, imeno-
vana 10. 2. 1995, Orehova vas-Slivnica, Na
gmajni 17, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1995:
15811 Dejavnost pekarn; 1582 Proizvodnja
prepečenca in piškotov; proizvodnja trajne-
ga peciva in slaščic; 15812 Dejavnost slaš-
čičarn; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 9233 Dejavnost sejmišč in zabavišč-
nih parkov.

Rg-22212

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06122 z dne 20. 7. 1995 pri
subjektu vpisa PIVADA, družba za stori-
tve in trgovino, d.o.o., Ulica Zlatke Karer
4, Miklavž na Dravskem polju, pod vlož-
no št. 1/07993/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5746507

Ustanoviteljici: Vauhnik Danica, Mi-
klavž na Dravskem polju, Ulica Zlatke Ka-
rer 4, vstop 29. 3. 1993, vložek 754.218,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rebernik
Branislava, Maribor, Prušnikova ulica 30,
vstop 19. 12. 1994, vložek 754.218,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-22215

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00325 z dne 19. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09554/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890462
Firma: PAMAKS, družba za proizvod-

njo električnih delov, storitev in trgovi-
na, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Spodnji Duplek, Zgornji Duplek

82/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Senčar Antonija in Sen-

čar Konrad, oba iz Spodnjega Dupleka,
Zgornji Duplek 82/b, vstopila 1. 2. 1995,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Senčar Konrad, imenovan 1. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1995: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-22224

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02494 z dne 13. 7. 1995 pod
št. vložka 1/02096/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 5371708
Firma: SEVER, podjetje za storitve, tr-

govino in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: SEVER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Slovenska  Bistrica,  Spodnja

Polskava 256
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Rg-22226

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05385 z dne 11. 7. 1995 pri
subjektu vpisa STONE, trgovina in inženi-
ring, d.o.o., Košaški dol 35, Maribor, pod
vložno št. 1/03758/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5477336
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Simonič Mija, Maribor,

Ulica Marohovih 13, vstop 30. 1. 1991, vlo-
žek 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Danner Wolfgang, 8471 Spielfeld, Av-
strija, Spielfeld 209, vstop 30. 1. 1991, vlo-
žek 1,125.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22231

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00781 z dne 31. 7. 1995 pod
št. vložka 1/01911/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris zaradi preoblikova-
nja v samostojnega podjetnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5365040
Firma: SEKOL, storitveno in trgovsko

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Roška 32
Osnovni kapital: 4.600 SIT
Ustanovitelja: Sekol Milan, vložek 2.760

SIT in Sekol Darja, vložek 1,840 SIT, oba iz
Maribora, Roška 32, vstopila 29. 6. 1995,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sekol Milan, razrešen 29. 6. 1995.

Rg-22232

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 95/00798 z dne 4. 8. 1995 pri subjektu
vpisa SORGER, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Borova vas 20, Maribor,
pod vložno št. 1/02169/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sede-
ža, osnovnega kapitala, družbenikov, dejav-
nosti, zastopnikov, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5906920
Firma: AVTO PODJETJE DRAGO, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AP DRAGO, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica Hinka Nučiča 5
Osnovni kapital: 1,502.350 SIT
Ustanovitelj: Sorger Miroslav in Sorger

Antonija, oba izstopila 3. 7. 1995; Stojni[
Dragomir, Maribor, Ulica Hinka Nučiča 5,
vstop 3. 7. 1995, vložek 1,502.350 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sorger Miroslav, razrešen 3. 7. 1995;
direktor Stojni[ Dragomir, imenovan 3. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 8. 1995: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proi-
zvodnja pletenin in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 3110 Proi-
zvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo 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 kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornim gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki  široke porabe; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem 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, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no 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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6022 Storitve takstistov; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov.
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Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji orožja in stre-
liva.

Rg-22235

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06578 z dne 13. 7. 11995 pri
subjektu vpisa Trgovsko in storitveno pod-
jetje  SKOMATRADE, d.o.o.,  Vosek  7,
Pernica  pri  Mariboru,  pod  vložno  št.
1/02061/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in družbenikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5361915
Firma:  SKOMATRADE,  trgovsko  in

storitveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,555.800 SIT
Ustanoviteljica: Sopaj Marjetica, Perni-

ca pri Mariboru, Vosek 7, vstop 8. 3. 1990,
vložek 1,555.800 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Fras Alojz, izstop 6. 7. 1994; Sko-
masch G.m.b.H, izstop 30. 12. 1994.

Rg-22239

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00541 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TEKSERVIS, d.o.o., Ulica
pohorskega bataljona 14, Maribor, pod
vložno št. 1/03657/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, dejav-
nosti in zastopnikov ter uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5478081
Firma: TEKSERVIS, proizvodnja in či-

ščenje , d.o.o.
Skrajšana firma: TEKSERVIS, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Blazin Branko, razrešen 10. 5. 1995;
direktor Burulič Josip, imenovan 11. 5.
1995, Maribor, Štrekljeva ulica 11, zastopa
z omejitvijo, da sklepa kreditne pogodbe,
pogodbe o nakupu in prodaji osnovnih sred-
stev nad vrednostjo 50.000 DEM v tolarski
protivrednosti po sklepu upravnega odbora.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 2862
Proizvodnja drugega orodja; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-22240

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00450 z dne 4. 7. 1995 pri
subjektu vpisa Trgovsko in storitveno pod-
jetje F-AVTOCENTER, d.o.o., Ulica Sta-
neta Severja 3/a, Maribor, pod vložno št.
1/06420/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-
la, družbenikov in tipa zastopnika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5657466
Firma: F-AVTOCENTER, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pavokovič Karmen, Ore-

hova vas-Slivnica, Hotinja vas 45, vstop 28.
5. 1992, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Filipič Zoran, Maribor, Ljub-
ljanska 88/b, vstop 28. 5. 1992, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gaberszik Maria in Gaberszik Sonja, izsto-
pili 31. 8. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Filipič Zoran, imenovan 28. 5. 1992,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Pavokovič Karmen, imenovana 31. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22241

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06748 z dne 31. 7. 1995 pri
subjektu vpisa TETRA, podjetje za glo-
balni inženiring, d.o.o., Terčeva 63, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/02709/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5405475
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelja. Leskovar Darko, Maribor,

Terčeva ulica 64, vstop 27. 8. 1990, vložek
762.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Leskovar Marjetka, Munchen 80313, Nem-
čija, Grosschenweg 69/0, vstop 31. 8. 1993,
vložek 762.500 SIT; odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Leskovar Darko, imenovan 31. 8. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; prokuristka
Leskovar Marjetka, imenovana 29. 12. 1994.

Rg-22251

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05939 z dne 17. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ZAFOŠT, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Titova 119, Slo-
venska Bistrica, pod vložno št. 1/05472/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5611903
Firma: ZAFOŠT, družba za trgovino,

storitve, uvoz-izvoz, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,588.433 SIT
Ustanoviteljica: Oprčkal Marija, Sloven-

ska Bistrica, Titova 119, vstop 2. 4. 1992,
vložek 1,588.433 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22271

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03064 z dne 24. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  KLAVDIJA,  trgovsko  in
storitveno podjetje, d.o.o., Ptujska cesta
29, Maribor, pod vložno št. 1/06016/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje družbe z omejeno odgovornostjo v
družbo z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5635276
Firma:  KLAVDIJA  &  DJORDJE,

družba za storitve in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: KLAVDIJA & DJOR-

DJE, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Sokolska 44
Ustanovitelja: Nika Jovanka, Banatsko

Novo Selo, Ulica Oslobodjenja 24, vstop
25. 5. 1994, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Djordje
Aleksander, Maribor, Sokolska 44, vstop 25.
5. 1994, vložek 4.000 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Djordje Aleksander, imenovan
25. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-22272

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00850 z dne 8. 8. 1995 pri
subjektu vpisa O & P METAL, proizvod-
nja  kovinskih  izdelkov,  strojegradnja,
montaža,  trgovina, d.o.o.,  Pogačnikova
13, Ruše, pod vložno št. 1/09318/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5857333
Firma:  MEGA-METAL,  proizvodnja

kovinskih izdelkov, strojegradnja, mon-
taža, trgovina, d.o.o.

Skrajšana   firma:   MEGA-METAL,
d.o.o.

Rg-22109

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06753 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa AWIS, podjetje za trans-
port, trgovino in storitve, d.o.o., Črno-
gorska  13,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/07042/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5753651
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Čurin Vladimir, Maribor,

Črnogorska 13, vstop 1. 8. 1993, vložek
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
ULTRA, podjetje za inženiring, gospodar-
sko svetovanje in trgovino, d.d., Maribor,
Partizanska cesta 3-5, vstop 20. 12. 1994,
vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-22113

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/830 z dne 2. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AD ACTA, storitve in sve-
tovanja, d.o.o. Maribor, pod vložno št.
1/4379-00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5531489
Sedež: Jadranska cesta 28
Osnovni kapital: 1,693.024,50 SIT
Ustanoviteljica: Štuvoič Zlatka, Maribor,

Staneta Severja 8, vstop 18. 10, 1991, vlo-
žek 1,693.024,50 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-22114

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05583 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa AREAL, podjetje za reali-
tete in inženiring, d.d., Strossmayerjeva
ulica 11, Maribor, pod vložno št.
1/04288/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in zastopnikov, člane nadzornega
odbora ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5512328000
Osnovni kapital: 13,800.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Stonič Radovan, razrešen 20. 12.
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1994; direktorica Rojak Slava, imenovana
20. 12. 1994, Maribor, Igriška ulica 27, za-
stopa družbo kot v.d. direktorja.

Člani nadzornega sveta: Grujič Peter in
Šenica Janez, oba vstopila 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 5170  Druga trgovina na debelo.

Družba sme v okviru šifre K/74.12
opravljati računovodske in knjigovodske de-
javnosti ter davčno svetovanje, ne sme pa
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-22119

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04675 z dne 23. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  BAUHNIK,  proizvodno,
storitveno  in  trgovsko  podjetje, d.o.o.,
Planica  34,  Fram,  pod  vložno  številka
1/05309/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5585490
Firma:  BAUHNIK,  družba  za  proiz-

vodnjo, storitve in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kobalej Jožefa, Fram,

Planica 34, vstop 27. 1. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22126

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05620 z dne 12. 7. 11995 pri
subjektu vpisa BONUM, podjetje za trgo-
vino,  storitve  in  proizvodnjo, d.o.o.,
Framska  9,  Maribor,  pod  vložno št.
1/05665/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5615143
Osnovni kapital: 2,267.000 SIT
Ustanovitelj: Veber Tadej, Maribor,

Framska 9, vstop 9. 3. 1992, vložek
2,267.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22127

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05887 z dne 28. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BEAUFORT, trgovsko, sto-
ritveno in turistično podjetje, d.o.o., Glav-
ni trg 17, Maribor, pod vložno št.
1/08683/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5783186
Osnovni kapital: 3,806.662 SIT
Ustanovitelj: Beaufort-Spontin Friedrich,

Graz  8010, Avstrija, Morellenfeld Gasse 4,
vstop 7. 4. 1993, vložek 3,806.662 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Beaufort-Spontin Friedrich, imenovan 7.
4. 1993, zastopa družbo brez omejitev; pro-

kurist Birsa Matjaž, imenovan 3. 3. 1994,
Maribor, Aškerčeva 16.

Rg-22128

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00699 z dne 28. 7. 1995 pod
št. vložka 1/09565/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906288
Firma: BENGSON, družba za športne

in razvedrilne dejavnosti, trgovino in sto-
ritve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Rače, Brezula 58
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Plečko Branko, Rače, Bre-

zula 58, vstop 16. 5. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plečko Branko, imenovan 16. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 28. 7. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 5147 Trgovina na debelo z drugimi iz-
delki široke porabe; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa.

Rg-22129

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05976 z dne 17. 8. 1995 pri
subjektu vpisa CONSULTING EUROPA
92, d.o.o., Medvedova 38, Maribor, pod
vložno št. 1/01251/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5324459
Firma: EU CONSALTING, gospodar-

sko svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: EU, d.o.o.
Sedež: Maribor, Gosposvetska cesta 27
Osnovni kapital: 1,528.500 SIT
Ustanovitelj: Peče Bojan, izstop 23. 12.

1994; Peče Igor, Kamnica, Cesta v Rošpoh
47, vstop 1. 1. 1992, vložek 1,528.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22149

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06379 z dne 17. 7. 1995 pod
št. vložka 1/06841/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča izbris družbe zaradi preob-
likovanja v samostojnega podjetnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5675383
Firma: FIPORAS, storitveno podjetje,

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

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Titova 46
Osnovni kapital: 100.000 SIT

Rg-18446

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02081 z dne 11. 1. 1995 pri
subjektu vpisa EKDS, proizvodnja, trgo-
vina in storitve, d.o.o., pod vložno št.
1/05872/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5628318
Osnovni kapital: 2,267.423,80 SIT
Ustanovitelja: Kokol Jasna, Maribor, Ul.

heroja Mašere in Spasiča 2, vstop 30. 3.
1992, vložek 485.019 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kokol Drago, Kamnica, Srednje
28, vstop 30. 3. 1992, vložek 1,782.404,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

MURSKA SOBOTA

Rg-3297

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01168 z dne 21. 2. 1995
pri subjektu vpisa LOVRENČIČ – Trgovi-
na in proizvodnja, Ljutomer, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska 28, Ljutomer, pod vlož-
no št. 1/01922/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah ter spremembo osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768594
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrenčič Vekoslav, Kri-

ževci pri Ljutomeru, Križevci 11/c, vstop
25. 5. 1993, vložek 2,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 2. 1995: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Poskusno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4524 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 511 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231

Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami in laki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6010
Železniški prevoz; 6021 Drug kopenski pot-
niški prevoz na rednih progah; 6022 Taksi;
6023 Drug kopenski potniški prevoz; 6024
Cestni tovorni prevoz; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiš-
čenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Agencije za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje holding družb;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda; 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posre-
dovanje delovne sile; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-3298

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00798 z dne 20. 2. 1995
pri subjektu vpisa KUKA – podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Morav-
ske Toplice, d.o.o., sedež: Moravske To-
plice, Dolga ul. 62, Martjanci, pod vložno
št. 1/01891/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo firme in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5765374
Firma: KUKA – podjetje za proizvod-

njo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KUKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,642.000 SIT
Ustanovitelj: Kučan Karel, Martjanci,

Moravske Toplice, Dolga ul. 62, vstop 4. 6.
1993, vložek 1.642,000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-3299

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01190 z dne 24. 4. 1995
pri subjektu vpisa LUNA, podjetje za po-
sredovanje in zastopanje, Lendava, d.o.o.,
sedež: Tomšičeva 4, Lendava, pod vložno
št. 1/01866/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo firme, osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5762740
Firma: LUNA, podjetje za posredova-

nje in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: LUNA, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,815.164 SIT
Ustanovitelji: Prosić Enes, Lendava,

Tomšičeva ulica 4, vstop 17. 5. 1993, vlo-
žek 1,815.164 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 24. 4. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapi-
sov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
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ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-

pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost.

Rg-3300

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00800 z dne 16. 2. 1995
pri subjektu vpisa ALTIX, Podjetje za tr-
govino in gostinstvo, Radenci, d.o.o., se-
dež: Dalmatinova 3, Radenci, pod vložno
št. 1/01845/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah ter spremembo firme in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5769990
Firma: ALTIX, podjetje za trgovino in

gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ALTIX, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,145.730 SIT
Ustanovitelja: Potočnik Ksenija in Po-

točnik Alfi, oba iz Radencev, Gregorčičeva
32, vstopila 15. 3. 1993, vložila po
1,072.865 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Rg-3301

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 89/94 z dne 16. 2. 1995 pod
št. vložka 1/1813/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Firma: DASKO, proizvodno in stori-
tveno podjetje, Stara nova vas, d.o.o.

Sedež: Stara nova vas 25/a, Križevci
Osnovni kapital družbe se spremeni in

odslej znaša 2,170.000 SIT.
Dejavnost podjetja se spremeni in se od-

slej glasi: proizvodnja in inštaliranje kovin-
skega inštalacijskega materiala; proizvod-
nja kovinske galanterije; proizvodnja, mon-
taža in servisiranje kovinskih gradbenih in
drugih konstrukcij; proizvodnja, montaža in
servisiranje finalnih izdelkov iz lesa; proi-
zvodnja in montaža stavbnega pohištva; iz-
delava predmetov iz plastičnih mas; zuna-

nja in notranja trgovina na veliko in malo z
vsemi živilskimi in neživilskimi izdelki po
nomenklaturi blaga trgovskih strok, razen
strupov orožja in vojaške opreme; prevoz
blaga v domačem in mednarodnem cestnem
prometu; storitve notranje in mednarodne
špedicije ter posredništva; zastopanje do-
mačih in tujih firm.

Rg-3302

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00024 z dne 17. 3. 1995
pri subjektu vpisa MIVING, podjetje za in-
ženiring, trgovino in storitve, Beltinci,
d.o.o., sedež: Prekmurska 16, Beltinci, pod
vložno št. 1/01805/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah ter spremembo osnovne-
ga kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733766
Osnovni kapital: 2,936.075 SIT
Ustanoviteljica: Gjerek Ivanka, Beltinci,

Prekmurska 16, vstop 1. 3. 1993, vložek
2,936.075 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 6523 Drugo fi-
nančno posredništvo, d.n.; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, de-
koraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.
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Rg-3303

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 528/94 z dne 16. 2. 1995
pod št. vložka 1/1790/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v
k.d. s temile podatki:

Pri družbi LAINT, Podjetje za intelek-
tualno in storitveno dejavnost, Gornji La-
koš, d.o.o., se vpišejo: preoblikovanje druž-
be z omejeno odgovornostjo v komanditno
družbo

Sprememba firme, ki se odslej glasi:
LAINT, Brigita Laj, Podjetje za intelek-
tualno in storitveno dejavnost, k.d.

Sprememba skrajšane firme, ki se odslej
glasi: LAINT, Brigita Laj, k.d.

Ustanovitelji: komplementar Brigita Laj,
Dolnji Lakoš 5, Lendava, z osnovnim vlož-
kom 50.000 SIT, in komanditist z osnovnim
vložkom 50.000 SIT.

Sprememba odgovornosti ustanoviteljev
za obveznosti družbe: komplementar odgo-
varja z vsem svojim premoženjem; koman-
ditist pa ne odgovarja.

Sprememba naziva oseb, pooblaščenih
za zastopanje: družbo zastopa direktorica
Brigita Laj, brez omejitev in prokurist Franc
Laj.

Rg-3304

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 703/94 z dne 16. 2. 1995
pod št. vložka 1/1776/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Firma: KRIM, Podjetje za gostinstvo,
trgovino, proizvodnjo in storitve, Mala
Nedelja, d.o.o.

Sedež: Mala Nedelja 15, Mala Nedelja
Spremeni se osnovni kapital družbe, ta-

ko da odslej znaša 1,500.000 SIT
Spremeni se dejavnost firme, tako da se

druga alinea odslej glasi: trgovina: trgovina
na veliko in malo z živilskimi in neživilski-
mi izdelki po vseh trgovskih strokah, razen
orožja, vojaške opreme in strupov.

Rg-3305

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01155 z dne 17. 3. 1995
pri subjektu vpisa FM COMMERCE, pro-
izvodno, trgovsko in storitveno podjetje,
Skakovci, d.o.o., sedež: Skakovci 21, Can-
kova, pod vložno št. 1/01752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5733944
Firma: FM COMMERCE, d.o.o., proi-

zvodno, trgovsko in storitveno podjetje,
Murska sobota

Skrajšana firma: FM COMMERCE,
d.o.o., Murska Sobota

Sedež: Murska Sobota, Cankarjeva 60
Osnovni kapital: 3,043.900 SIT
Ustanovitelj: Fras Milan, Cankova, Ska-

kovci 21, vstop 1. 3. 1993, vložek 3,043.900
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1995: 01131
Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje druge-
ga sadja in začimb; 0150 Lov in gojitev
divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdars-
tvo; Gozdarske storitve; 1593 Proizvodnja

vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja piva;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2640 Proizvodnja
strešnikov, opeke in drugih keramičnih ma-
terialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja
betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662
Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2951 Pro-
izvodnja metalurških strojev; 2952 Proiz-
vodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tek-
stilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo pa-
pirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3541 Proizvodnja motornih
koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proiz-
vodnja vozil za invalide; 3611 Proizvodnja
sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 4020 Pro-
izvodnja plina; distribucija plinastih goriv
po plinovodni mreži; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniš-
kih prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo 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; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih

kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovi-
na 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 vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 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 (ca-
tering); 6024 Cestni tovorni promet; 6220
Izredni zračni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 6601 Življenjsko zava-
rovanje; 6603 Druga zavarovanja, razen živ-
ljenjskega; 6720 Pomožne dejavnosti v za-
varovalništvu in pokojninskih skladih; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
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Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 92711 Prirejanje klasičnih iger
na srečo; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov.

Rg-3306

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00026 z dne 17. 3. 1995
pri subjektu vpisa TREF-PRELOG – go-
stinstvo in trgovina, Beltinci, d.o.o., se-
dež: Mladinska 1, Beltinci, pod vložno št.
1/01722/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.:5706246
Osnovni kapital: 1,747.550 SIT
Ustanovitelji: Prelog Avgust, vložek

582.517 SIT, Prelog Franc, vložek 582.517
SIT, in Prelog Borut, vložek 582.516 SIT,
vsi iz Beltincev, Panonska 24, vstopili 22. 1.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 3. 1995: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo;
92712 Dejavnost igralnic.

Rg-3307

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 723/94 z dne 30. 1. 1995
pod št.vložka 1/1716/00 vpisalo v sodi regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Pri družbi LABEL, trgovina na veliko
in malo, Lendavske gorice, d.o.o., sedež:
Lendavske gorice 431a, Lendava, se: 1)
uskladijo akti z določili zakona o gospodar-
skih družbah; 2) spremeni osnovni kapital
tako, da se poveča na znesek 1,500.558 SIT,
v katerem sta ustanovitelja udeležena tako-
le: Belovič Breda z zneskom 750.279 SIT
oziroma 50 % deležem glede na celotno

osnovno vlogo in Korenc Franc z zneskom
750.279 SIT oziroma 50 % deležem glede
na celotno osnovno vlogo.

Rg-3308

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00063 z dne 24. 2. 1995
pri subjektu vpisa GOLAR TELE-
CONSULT, Podjetje za zastopanje, sve-
tovanje, export-import, Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Trg svobode 12, Gornja Rad-
gona, pod vložno št. 1/01582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža s temile podatki:

Matična št.: 5660157
Sedež: Gornja Radgona, Grajska 29.

Rg-3309

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01151 z dne 13. 2. 1995
pri subjektu vpisa PERPEN – Podjetje za
proizvodnjo, montažo, trženje in svetova-
nje, Murska Sobota, d.o.o., pod vložno št.
1/01508/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo sedeža, osnovnega
kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5644097
Sedež: Murska Sobota, Vrbišče 16
Osnovni kapital: 5,548.400 SIT
Ustanovitelj: Perš Peter, Murska Sobota,

Vrbišče 16, vstop 24. 3. 1992, vložek
5,548.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1995: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1588 Proizvodnja homogenizi-
ranih živil in dietetične hrane; 1589 Pro-
izvodnja drugih živil, d.n.; 2523 Proizvod-
nja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeniš-
tvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3430 Proizvodnja
delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 3710 Reciklaža kovin-
skih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-

mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovor-
ni prevoz; 6312 Skladiščenje; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6522 Drugo kreditno po-
sredovanje; 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize.

Rg-3310

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 751/94 z dne 23. 2. 1995 pri
subjektu vpisa ESPRI, podjetje za trgovi-
no, špedicijo, zastopanje in proizvodnjo,
Šafarsko, d.o.o., Šafarsko 22, pod vložno
št. 1/1499/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe in spremem-
be s temile podatki:

Družba se preoblikuje v družbo z neo-
mejeno odgovornostjo.

Spremeni se firma družbe, ki se odslej
glasi: ESPRI – Belovič in partner, podjet-
je za trgovino, špedicijo, zastopanje in
proizvodnjo, d.n.o.

Skrajšana firma se glasi: ESPRI – Belo-
vič in partner, d.n.o.

Posle družbe, to je opravljanje vseh de-
janj, ki se izvršujejo pri opravljanju dejav-
nosti, sta upravičena in dolžna voditi oba
družbenika, Bojan Belovič in Lidija Belo-
vič.

Spremeni se dejavnost družbe, ki se od-
slej doma in v tujini glasi: komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev; posredništvo vseh vrst; komisijski
in agencijski posli na področju prometa bla-
ga in storitev; zastopanje kot zasebna prak-
sa, razen odvetništva; ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve; menjalniški
posli; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; gostinstvo; turistično posredovanje;
trgovina na drobno in debelo, uvoz in izvoz,
konsignacijska trgovina in prodaja v pre-
mičnih prodajnih objektih vsega živilskega
in neživilskega blaga po nomenklaturi tr-
govskih strok, razen strupov in orožja; obrt-
ne storitve in popravila; storitve na področ-
ju prometa; projektiranje in sorodne tehnič-
ne storitve; notranja in mednarodna špedi-
cija; kovinska predelovalna dejavnost;
proizvodnja električnih strojev in apratov;
proizvodnja tekstilne preje in tkanin; pro-
izvodnja zgotovljenih tekstilnih izdelkov.

Rg-3311

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01091 z dne 7. 3. 1995
pri subjektu vpisa LME, Proizvodnja in
trgovina, Ljutomer, d.o.o., sedež: Ormoš-
ka 3, Ljutomer, pod vložno št. 1/01527/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo firme, sedeža, osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5700876
Firma: LME – proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
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Skrajšana firma: LME, d.o.o.
Sedež: Ljutomer, Vrazova 15
Osnovni kapital: 2,400.725,60 SIT
Ustanovitelj: Lenček Maksimiljan, Lju-

tomer, Prešernova 5, vstop 3. 4. 1992, vlo-
žek 2,400.725,60 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 7. 3. 1995: 5111 Po-
sredništvo 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;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina
na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5112 Posredništvo pri po-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in malimi živalmi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 2923 Proizvodnja hla-
dilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstvo; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvod-
nja obdelovalnih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2871 Proi-
zvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili.

Rg-3312

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00206 z dne 20. 6. 1995
pri subjektu vpisa AGROVET – Podjetje
za agrotehnične in veterinarske storitve,
Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Polička c.
2, Gornja Radgona, pod vložno št.
1/01089/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah, spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala, priimka ustanovitelja in dejavnosti
ter skrajšano firmo s temile podatki:

Matična št.: 5546273
Skrajšana firma: AGROVET, Gornja

Radgona, d.o.o.
Sedež: Gornja Radgona, Kocljeva 13
Osnovni kapital: 1,976.690 SIT
Ustanovitelja: Štelcer Marlena in Štelcer

Rudolf, oba iz Gornje Radgone, Kocljeva
13, vstopila 12. 6. 1990, vložila po 988.345
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 8520 Veterinarstvo.

Rg-3313

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00750 z dne 21. 2. 1995
pri subjektu vpisa BOHINEC, podjetje za
proizvodnjo, trgovino, storitve, transport,
in izvoz-uvoz, Stročja vas, d.o.o., sedež:
Stročja vas 1/c, Ljutomer, pod vložno št.
1/01455/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5698618
Osnovni kapital: 1,863.854 SIT
Ustanovitelj: Bohinec Andrej, Ljutomer,

Stročja vas 1/c, vstop 3. 4. 1992, vložek
1,863.854 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3314

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00525 z dne 22. 8. 1995
pod št. vložka 1/02048/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5736218
Firma: MEPLAST TRADE, zunanja in

notranja trgovina, d.o.o.
Sedež: Murska Sobota, Daneta Šume-

njaka 13
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: MEPLAST, prerada pla-

stičnih masa, d.d., Čakovec, Mažuraniča 2,
vstop 5. 3. 1993, vložek 60.000 SIT, in Hari
Ludvik, Murska Sobota, Daneta Šumenjaka
13, vstop 10. 12. 1993, vložek 1,440.000
SIT – odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 6024 Cestni tovorni promet; 6523 Dru-
go finančno posredništvo, d.n.; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem.

Rg-3315

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00627 z dne 17. 5. 1995
pri subjektu vpisa STOTKA, Okrepčeval-
nica Turjanci, d.o.o., sedež: Turjanci 28,
Radenci, pod vložno št. 1/01465/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5629144
Osnovni kapital: 1,502.108 SIT
Ustanovitelja: Ružič Milan in Ružič Zor-

ka, oba iz Radencev, Turjanci 28, vstopila
10. 4. 1992, vložila po 751.054 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Ružič Zorka, imenovana 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 5. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
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tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 55111 Dejavnost hotelov z re-
stavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7481 Fotografska dejavnost; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9304 Pogrebne storitve;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-3316

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00685 z dne 15. 6. 1995
pri subjektu vpisa LENDCINE, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in kinematogra-
fijo, Lendava, d.o.o., sedež: Partizanska
20, Lendava, pod vložno št. 1/01393/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah ter spre-
membo firme in osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5610150
Firma: FILMEX, kinematografija, vi-

deo, satv, trgovina in zastopanje, d.o.o.,
Lendava

Osnovni kapital: 2,557.000 SIT
Ustanovitelj: Hranilovič Viktor, Lenda-

va, Partizanska 20, vstop 20. 3. 1992, vlo-
žek 2,557.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3317

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00155 z dne 15. 5. 1995
pod št. vložka 1/02156/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5895855
Firma: NOVAL, proizvodnja, trženje,

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

govornostjo
Sedež: Ljutomer, Ulica V. prekomor-

ske brigade 11
Osnovni kapital: 2,144.000 SIT
Ustanoviteljici: Novak Tatjana in Novak

Anita, obe iz Ljutomera, Ulica V. preko-
morske brigade, vstopili 31. 3. 1995, vložili
po 1,072.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Jože, Ljutomer, Ulica V. pre-
komorske brigade 7, imenovan 31. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 5. 1995: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela.

Rg-3318

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00092 z dne 12. 4. 1995
pod št. vložka 1/02153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5889448
Firma: MILIN-MILIN, zastopništvo in

posredništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: MILIN-MILIN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Markišavska 3
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Milin Gordana, Cankova,

Domajinci 62/c, in Milin Srečko, Pribisla-
vec, Zrinskih 4, vstopila 1. 2. 1995, vložila
po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Milin Gordana in Milin Srečko, ime-
novana 1. 2. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1995: 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n. 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5231 Dejav-
nost lekarn; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami, 52473 De-
javnost papirnic; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.

Rg-3320

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00146 z dne 31. 3. 1995
pod št. vložka 1/02147/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev gospodar-
skega interesnega združenja s temile podat-
ki:

Matična št.: 5890497
Firma: Pomurski namakalni konzorcij,

gospodarsko interesno združenje
Skrajšana firma: PNK, g.i.z.
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje

Sedež: Murska Sobota, Lendavska uli-
ca 11

Ustanovitelji: ABC Pomurska – Skupina
podjetij, Murska Sobota, d.o.o., M. Sobota,
Lendavska ul. 11; Občina Gornja Radgona,
Gornja Radgona, Partizanska 23; Občina
Lendava, Lendava, Trg ljudske pravice 45;
Občina M. Sobota, M. Sobota, Kardoševa 2;
ABC POMURKA – Kmetijstvo Črnci, p.o.
Apače, Črnci 2 – Grad; Banka CREDIT-
ANSTALT Ljubljana, d.d., Enota Murska
Sobota, M. Sobota, Lendavska ul. 11;
Kmetovalec, Splošno kmetijska zadruga
Ljutomer, z.b.o., Ljutomer, Glavni trg 3a;
Kmetijsko gospodarstvo Lendava, p.o., Len-
dava, Kolodvorska 2; LB – Pomurska ban-
ka, M. Sobota, d.d., M. Sobota, Trg zmage
7; Mura – Vodnogospodarsko podjetje M.
Sobota, p.o., M. Sobota, Ciril-Metodova 34;
Panonka – Zveza zadrug M. Sobota, b.o.,
M. Sobota, Kocljeva 16; Živinorejsko vete-
rinarski zavod za Pomurje, M. Sobota, p.o.,
M. Sobota, Štefana Kovača 40; ABC
Pomurka – International, M. Sobota, d.o.o.,
M. Sobota, Lendavska ul. 11; Nafta Lenda-
va, p.o., Lendava, Rudarska c. 1.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Grof
Gustav, M. Sobota, Slave Klavore 12, ime-
novan 21. 12. 1994, zastopa g.i.z. z omeji-
tvijo, da sklepa pravne posle do višine
200.000 SIT, nad to vrednostjo pa po sklepu
skupščine g.i.z. Pravne posle na račun in v
imenu članic g.i.z. pa sklepa na podlagi po-
prejšnjega pisnega pooblastila posamezne
članice za vsako sklenitev pogodbe.

Dejavnost: 2722 Proizvodnja jeklenih ce-
vi; 12821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvod-
nja pip in ventilov; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo; 6030
Cevovodni transport; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7511 Dejavnost uprave; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Rg-3913

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00239 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa FERING, Podjetje za
projektiranje in kompleksni inženiring iz
strojnih instalacij in naprav, Gornja Rad-
gona, d.o.o., sedež: Kerenčičeva ulica 2,
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/01738/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala in oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:
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Matična št.: 5714443
Firma: FERING, Podjetje za projekti-

ranje in kompleksni inženiring iz strojnih
instalacij in naprav, Murska Sobota,
d.o.o.

Skrajšana firma: FERING, Murska So-
bota, d.o.o.

Sedež: Murska Sobota, Rožno naselje
26

Osnovni kapital: 1,748.960 SIT
Ustanovitelji: Kuhar Franc, Gornja Rad-

gona, Kerenčičeva ulica 2, vstop 15. 2. 1993,
vložek 874.480 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Drexler Tatjana, izstop 21. 4. 1994;
Žalik Darko, Murska Sobota, Rožno naselje
26, vstop 21. 4. 1994, vložek 874.480 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Drex-
ler Tatjana, razrešena 21. 4. 1994; Žalik
Darko, imenovan 21. 4. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-3914

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00606 z dne 6. 11. 1995
pri subjektu vpisa A & B, Tečaji tujih jezi-
kov in turizem, Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Kopališka 19, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00783/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje v družbo z
neomejeno odgovornostjo, spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, pooblastil in ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5451604
Firma: A & B ŠKAFAR IN OSTALI,

Tečaji tujih jezikov in turizem, Murska
Sobota, d.n.o.

Skrajšana firma: A & B ŠKAFAR IN
OSTALI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Škafar Branko, Murska
Sobota, Mladinska 22, in Lapoši-Škafar He-
lena, Murska Sobota, Kopališka 19, vstopi-
la 12. 11. 1990, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
direktor Škafar Branko, ki od 11. 5. 1994
zastopa družbo skupaj s poslovodkinjo La-
poši-Škafar Heleno; Lapoši-Škafar Helena,
imenovana 11. 5. 1994, zastopa družbo sku-
paj s poslovodjo Škafar Brankom.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-3915

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01268 z dne 4. 10. 1995
pri subjektu vpisa NABERGOJ, veterinar-
ski inženiring, Moravske Toplice, d.o.o.,
sedež: Moravske Toplice, Dolga ul. 30,
Martjanci, pod vložno št. 1/01496/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5635888
Osnovni kapital: 1,536.000 SIT
Ustanovitelja: Nabergoj Marko in Vau-

pot Nabergoj Smiljana, oba iz Martjancev,
Moravske Toplice, Dolga ul. 30, vstopila 5.

5. 1992, vložila po 768.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-3916

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00269 z dne 4. 10. 1995
pri subjektu vpisa API-TRADE, Podjetje
za proizvodnjo in trgovino, Mlajtinci,
d.o.o., sedež: Mlajtinci 37A, Martjanci,
pod vložno št. 1/00971/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5513324
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelj: Ficko Ervin, Martjanci,

Mlajtinci 37A, vstop 1. 6. 1991, vložek
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se zoži za trgovino na debelo
in drobno ter uvoz – izvoz živilskih in neži-
vilskih proizvodov vseh strok po trgovski
nomenklaturi, razen strupov in zdravil.

Rg-3917

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 225/94 z dne 23. 10. 1995
pod št. vložka 1/1871/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev in spremem-
bo s temile podatki:

Pri družbi z omejeno odgovornostjo
ŽAR, Gostinstvo, turizem, elektroservis
in trgovina, Gornja Radgona, d.o.o., se-
dež: Prešernova 42, Gornja Radgona, se
vpiše uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah; se osnovni kapital zviša na
1,540.212 SIT; se dejavnost zoži za uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih izdelkov po
vseh trgovskih strokah.

Rg-3918

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00858 z dne 23. 10. 1995
pri subjektu vpisa GABER DENIS, Trgov-
sko podjetje, Gerlinci, d.o.o., sedež: Ger-
linci 38, Cankova, pod vložno št.
1/00774/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme, ustanovite-
ljev, osnovnega kapitala in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5444195
Firma: SINED, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SINED, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,561.958,20 SIT
Ustanovitelja: Gaber Denis, Cankova,

Gerlinci 38, vstop 26. 12. 1990, vložek
1,561.958,20 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Potrošnik, Veletrgovina, p.o., izstop
22. 12. 1992.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pi-
jač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina

na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na
drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sreds-
tvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih.

Rg-3919

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00155 z dne 24. 10. 1995
pri subjektu vpisa SLOVENTRANS, špe-
ditersko in transportno podjetje, Gornja
Radgona, d.o.o., sedež: Kerenčičeva 12,
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/01685/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo firme in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5691893
Firma: SLOVENTRANS, špeditersko

in transportno podjetje, d.o.o.
Skrajšana    firma:    SLOVENTRANS,

d.o.o.
Osnovni kapital: 2,541.980 SIT
Ustanovitelja: Košnik Pavla, Gornja

Radgona, Trg svobode 11, vstop 7. 12. 1992,
vložek 1,525.180 SIT, in Bundrla Viljem,
Kuzma, Dolič 111, vstop 20. 1. 1994, vlo-
žek 1,016.800 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjata.

Rg-3920

Temeljno sodišče v Murski Soboti, Eno-
ta v Murski Soboti, je s sklepom Srg št.
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467/94 pod vložno št. 1/1566/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
be s temile podatki:

Pri družbi FEDOM, Podjetje za elektro
storitve, trgovino in svetovanje, Paričjak,
d.o.o., sedež: Paričjak 24/a, Radenci, se
vpišejo naslednje spremembe: uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah; spre-
memba osnovnega kapitala družbe, ki od-
slej znaša 1,758.500 SIT; sprememba de-
javnosti družbe v notranjem in zunanjetrgo-
vinskem prometu, ki se razširi z naslednjim:
trgovina na veliko in malo ter zunanja trgo-
vina z živilskimi in neživilskimi izdelki po
vseh trgovskih strokah, razen orožja, stru-
pov in zdravil; proizvodnja izdelkov iz pa-
pirja, lesa, kovin in nekovin, plastičnih mas,
parafina ter njihova predelava in dodelava;
kooperacijska proizvodnja; servisne in mon-
tažne storitve vseh vrst; storitve reklame in
ekonomske propagande; upravljanje in vzdr-
ževanje stanovanjskih in poslovnih prosto-
rov in zgradb; založništvo; pridelava in pre-
delava sadja in zelenjave vseh vrst ter vina
različnih sort; nakup in prodaja premičnin
in nepremičnin; projektiranje gradbenih ob-
jektov in drugo projektiranje; gradbeni in-
ženiring; nizke in visoke gradnje; zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu.

Rg-3921

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00278 z dne 27. 6. 1995
pri subjektu vpisa LORAL – podjetje za
trgovske in storitvene dejavnosti, Stave-
šinski vrh, d.o.o., sedež: Stavešinski vrh
15, Spodnji Ivanjci, pod vložno št.
1/00326/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo ustanoviteljev in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5305497
Firma: LORAL – podjetje za trgovske

in storitvene dejavnosti, Stavešinski vrh,
d.o.o.

Ustanovitelj: Tivadar Jože, Radenci, Pa-
ričjak 41, vstopil 11. 1. 1990, vložil 2.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mlinarič
Franc in Brunčič Janez, izstopila 30. 3. 1994.

Pooblastilo za zastopanje preneha direk-
torju Mlinarič Francu, ki je bil razrešen 30.
3. 1994.

Rg-3922

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 947/94 z dne 14. 9. 1995
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membe na registrskem vložku št. 1/326/00
pri družbi “LORAL”, Podjetje za trgov-
ske in storitvene dejavnosti, Stavešinski
vrh, d.o.o., sedež: Stavešinski vrh 15,
Spodnji Ivanjci, in sicer: uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah; zvišanje os-
novnega kapitala, ki znaša odslej 1,501.000
SIT; razširitev dejavnosti za: uvoz in izvoz
izdelkov široke porabe; zastopstva tujih
firm; prosto carinsko trgovino in konsigna-
cijsko prodajo.

Rg-3923

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00366 z dne 24. 10. 1995
pri subjektu vpisa INTERKOM, interna-

cionalna komerciala, M. Sobota, d.o.o.,
sedež: Mikloš Kuzmiča 13A, Murska So-
bota, pod vložno št. 1/00383/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, skrajšano
firmo in spremembo osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5322090
Skrajšana firma: INTERKOM, d.o.o.,

Murska Sobota
Osnovi kapital: 1,530.650 SIT
Ustanovitelj: Kolar Saša, Murska Sobo-

ta, Mikloš Kuzmiča 13A, vstop 25. 1. 1990,
vložek 1,530.650 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3924

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00399 z dne 18. 10. 1995
pri subjektu vpisa FORMA, Podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino, Police,
d.o.o. sedež: Police 30, Gornja Radgona,
pod vložno št. 1/01115/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5547920
Osnovni kapital: 1,664.300 SIT
Ustanovitelj: Bukošek Anton, Gornja

Radgona, Trg svobode 8, vstop 24. 12. 1991,
vložek 1,664.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3925

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00301 z dne 10. 7. 1995
pri subjektu vpisa KAGER – trgovina s
konji, Gederovci, d.o.o., sedež: Gederovci
12, Tišina, pod vložno št. 1/01230/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov s temile podatki:

Ustanoviteljica: Tušar Zorica, Murska
Sobota, Daneta Šumenjaka 7, izstopila 4. 5.
1994.

Rg-3926

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00319 z dne 23. 10. 1995
pri subjektu vpisa OPTILENT – Podjetje
za trgovske in storitvene dejavnosti, ex-
port-import, Murska Sobota, d.o.o., se-
dež: Borovnjakova 6, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00682/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5416876
Firma: OPTILENT, podjetje za trgov-

ske in storitvene dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: OPTILENT, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,106.787,80 SIT
Ustanovitelja: Božanić Eva in Božanić

Petar, oba iz Murske Sobote, Borovnjakova
6, vstopila 15. 8. 1990, vložila po
2,053.393,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.

Rg-3927

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 928/94 z dne 21. 8. 1995 pri

subjektu vpisa SELMA, Proizvodno-trgov-
sko podjetje, Gornja Radgona, d.o.o., se-
dež: Trg svobode 9, Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/1069/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča naslednje spremembe: us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
ter zvišanje osnovnega kapitala, ki odslej
znaša 1,522.815 SIT;

– izstop ustanovitelja Pintarič Franca iz
Spodnje Ščavnice št. 30 in vstop novega
ustanovitelja Pintarič Milana iz Spodnje
Ščavnice 32;

– prenehanje pooblastila za zastopanje
Pintarič Francu in nova pooblastitev Pinta-
rič Milana, ki zastopa in predstavlja družbo
kot namestnik direktorja samostojno in brez
omejitev;

– spremembo dejavnosti družbe, ki se
odslej glasi: trgovina na drobno in debelo in
v tranzitu z blagom iz vseh skupin po no-
menklaturi trgovskih strok, razen strupov,
mamil, orožja in razstreliva; proizvodnja:
telekomunikacijskih in elektronskih siste-
mov in naprav, gradbenih elementov, stavb-
nega in gradbenega pohištva, impregnirane-
ga lesa in finalnih proizvodov iz lesa, gob;
gospodarske storitve: inženiring na področ-
ju visokogradnje in nizkogradnje, opremlja-
nja, rekonstrukcij in vzdrževanja objektov;
inženiring na področju gradnje, opremlja-
nja, rekonstrukcij in vzdrževanja sistemov
kabelske televizije in drugih sistemov za
prenos podatkov, energentov in podobno;
strokovni nadzor nad izvajanjem gradbenih,
inštalacijskih, montažnih, zaključnih in za-
gonskih del pri gradnji objektov in naprav;
projektiranje gradbenih objektov, inštalacij,
sistemov kabelske televizije in drugih siste-
mov prenosa podatkov in/ali energentov ter
sistemov za krmiljenje proizvodnih in de-
lovnih procesov, urejanja in opremljanja in-
terierjev, ravnih površin ter proizvodnih in
delovnih procesov in postopkov ter revizija
takšnih projektov; ekonomske, organizacij-
ske in tehnološke storitve, študije in analize
ter finančni inženiring; zastopniške, komi-
sijske, agencijske in posredniške storitve in
posli v prometu blaga in storitev; turistično
posredovanje v agencijah in birojih; organi-
ziranje kulturnih, zabavnih in estradnih pri-
reditev; gostinske storitve prenočevanja,
prehrane in točenja pijač v vseh vrstah in
tipih gostinskih obratov z dnevnim ali noč-
nim sezonskim ali celoletnim poslovanjem;
urejanje izložb in razstav ter interierjev; or-
ganiziranje zabavnih in gospodarskih prire-
ditev, razstav in tekmovanj; organiziranje
kooperacijske proizvodnje in dela na domu;
izvajanje investicijskih del v tujini; zasto-
panje tujih firm.

Rg-3928

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00352 z dne 12. 10. 1995
pod št. vložka 1/02183/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev delniške
družbe s temile podatki:

Matična št.: 5915864
Firma:   POMURSKA   INVESTICIJ-

SKA DRUŽBA 2, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Murska Sobota, Kocljeva 14A
Osnovni kapital: 1.950,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Pomurska družba za

upravljanje skladov, d.d., Murska Sobota,
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Kocljeva 14A, vstop 19. 1. 1995, vložek
1,053.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vizjak Ivan, Gornja Radgona, Loma-
noše 9D, imenovan 1. 9. 1995, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za sklenitev naslednjih
pogodb potrebuje dovoljenje nadzornega
sveta: pogodb, za katere je tako določeno s
poslovnim načrtom, plačilo provizije v del-
nicah investicijske družbe, najemanje in da-
janje posojil izven meje, določene s poslov-
nim načrtom, pogodb o prenosu opravljanja
poslov plačilnega prometa, hrambo vred-
nostnih papirjev in opravljanja poslov o na-
kupu in prodaji vrednostnih papirjev na bor-
zi, izplačilo predčasnih dividend.

Člani nadzornega sveta: Maček Marjan,
Zidar Branko in Roškar Ludvik, vstopili 5.
1. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 10. 1995: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.

Rg-3929

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01187 z dne 16. 8. 1995
pri subjektu vpisa H E Z, podjetje za proi-
zvodnjo, trgovino, storitve in izvoz – uvoz,
Trimlini, d.o.o., sedež: Trimlini št. 59/C,
Lendava, pod vložno št. 1/00959/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje v komanditno družbo, spremembo fir-
me, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5514789
Firma: HEZ – HELENA ZVER, Stori-

tveno podjetje, k.d.
Skrajšana firma: HEZ – HELENA

ZVER, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Zver Helena in Zver Šte-

fan, oba iz Lendave, Trimlini 59C, vstopila
17. 1. 1991, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: prva odgovarja s svojim premoženjem,
drugi ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zver
Štefan, razrešen 20. 12. 1994 kot družbenik
in imenovan za prokurista.

Dejavnost, vpisana 16. 8. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Rg-3930

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 482/94 pod št. vložka
1/1887/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembe pri družbi VITARA,
podjetje za proizvodnjo in trgovino, Kri-
ževci, d.o.o., sedež: Križevci 138, s temile
podatki:

– osnovni kapital družbe se poveča in
odslej znaša 1,500.000 SIT;

– iz podjetja se izbriše poslovna enota v
Tomažu 5, pošta Ormož, vpisana v sodni
register s sklepom sodišča opr. št. Srg
308/93;

– spremeni se dejavnost družbe, ki se
odslej doma in v tujini glasi: proizvodnja
tekstilne preje in tkanin, proizvodnja zgo-
tovljenih tekstilnih izdelkov, izdelava in po-
pravilo tekstilnih izdelkov, komercialni po-
sli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev, posredovanje v prometu blaga in
storitev, komisijski posli na področju pro-
meta blaga in storitev, zastopanje kot za-
sebna praksa, razen odvetništva, ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve,
trgovina na drobno in debelo, uvoz in izvoz,
konsignacijska trgovina in prodaja v pre-
mičnih prodajnih objektih vsega živilskega
in neživilskega blaga po nomenklaturi tr-
govskih strok, razen strupov in orožja, sto-
ritve na področju prometa, projektiranje in
sorodne tehnične storitve.

Rg-3931

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00343 z dne 28. 9. 1995
pri subjektu vpisa MURA, EUROPEAN
FASHION DESIGN, PROIZVODNJA
OBLAČIL, Murska Sobota, p.o., sedež:
Plese 2, Murska Sobota, pod vložno št.
1/00104/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v d.d., spremembo fir-
me, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, de-
javnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje
in njihovih pooblastil ter člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5037212
Firma: MURA, European Fashion De-

sign, Proizvodnja oblačil, d.d.
Skrajšana firma: MURA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 5.257,045.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul. 28,
vložek 1.186,558.000 SIT, Slovenski odš-
kodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ul.
5/IV, vložek 525,705.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d., Ljubljana, Mala ul. 5, vložek
525,705.000 SIT, delavci po interni razdeli-
tvi delnic, vložek 1.051,409.000 SIT, in de-
lavci z notranjim odkupom delnic, vložek
1.967,668.000 SIT – vstopili 6. 7. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ku-
harič Božo, Murska Sobota, Miklošičeva 37,
razrešen 6. 7. 1995 kot generalni direktor in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev; direktorji Šadl Alojz, Ebenš-
panger Ernest, Gibičar Geza, Gumilar Lud-
vik in Zrim Ludvik, razrešeni 6. 7. 1995.

Člani nadzornega sveta: Zadravec Jožef,
Barbarič-Vogrinčič Erika, Ficko Boris, Ko-
loša Stanislava, Kurbos Zorjana in Domin-
ko Jože, vstopili 6. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1995: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil: 1821 Proi-
zvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7411 Pravno sve-
tovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00352/00405-1995/MR z dne 28. 8.
1995.

Rg-3932

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01008 z dne 4. 10. 1995
pri subjektu vpisa TOFFO, Podjetje za
proizvodne, trgovinske, športne, zabav-
ne, turistične in storitvene dejavnosti,
Ljutomer, d.o.o., sedež: Ante Trstenjaka
14, Ljutomer, pod vložno št. 1/01467/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje v družbo z neomejeno odgovor-
nostjo, spremembo firme, ustanoviteljev, de-
javnosti, odgovornosti za obveznosti druž-
be in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5647002
Firma: PEVEC IN DRUGI, Podjetje za

trgovinske in storitvene dejavnosti, d.n.o.
Skrajšana firma: PEVEC IN DRUGI,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanoviteljice: Pevec Ljubica in Pevec

Simona, obe iz Ljutomera, Ante Trstenjaka
14, vstopili 12. 2. 1992, vložili po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem; Pevec Dragica, izstopila 20. 6.
1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-
vec Simona, imenovana 20. 6. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1995: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-3933

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01340 z dne 6. 10. 1995
pri subjektu vpisa HOPINET, Podjetje za
inženiring, elektroniko in telekomunika-
cije, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Vo-
dovodna ul. 14, Gornja Radgona, pod
vložno št. 1/01994/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5886996
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Stanislav, Gornja

Radgona, Vodovodna ul. 14, vstop 7. 7.
1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 6. 10. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 3230 Proizvodnja radij-
skih in televizijskih sprejemnikov, aparatov
in opreme za snemanje in predvajanje zvo-
ka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kon-
trolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav, razen opre-
me za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 6420 Telekomuni-
kacije; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-3934

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 536/94 z dne 18. 9. 1995
pod vložno št. 1/1145/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Pri podjetju ”ATEX”, podjetje za špe-
dicijo, zunanjo trgovino in zastopstva,
Podgorje, d.o.o., sedež: Podgorje 7a, Apa-
če, se vpišeta naslednji spremembi:

a) sprememba osnovnega kapitala, ki
znaša 2,030.000 SIT – osnovni vložek Štingl
Stanislava 1,015.000 SIT, in osnovni vlo-
žek Ambruš Bernarde 1,015.000 SIT;

b) sprememba dejavnosti, in sicer razši-
ritev za vzdrževanje osnovnih sredstev.

NOVO MESTO

Rg-3437

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01390 z dne 23. 11. 1994 pri subjektu
vpisa GROZD, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, Dramlja, d.o.o., pod vložno št.
1/02806/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5843740
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Andrej, Bizeljsko,

Dramlja 1, vstop 2. 2. 1994, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3438

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00962 z dne 27. 1. 1995
pri subjektu vpisa OBUTEV, trgovsko pod-
jetje na debelo in drobno, d.o.o., Krško,
pod vložno št. 1/01803/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5512719
Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanoviteljica: Drganc Anica, Krško,

Narpel 37, vstop 23. 5. 1991, vložek
1,592.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3439

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01061 z dne 24. 1. 1995
pri subjektu vpisa NITKA-G, proizvodnja,
trgovina, inženiring, Dobova, d.o.o., pod
vložno št. 1/03307/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in skraj-
šane firme, povečanje osnovnega kapitala
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5765668
Firma: NITKA-G, proizvodnja, trgovi-

na, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: NITKA-G, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lazarov Nikola, Brežice,

Maistrova 2, vstop 5. 4. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3440

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01427 z dne 25. 1. 1995
pri subjektu vpisa GRADING, podjetje za
gradbeištvo, proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Koprivnica, pod vložno št.
1/03115/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5746906
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelj: Komar Milan, Brestanica,

Cesta prvih borcev 31, vstop 19. 3. 1993,
vložek 1,632.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3446

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01066 z dne 20. 12. 1994 pri subjektu
vpisa SAŠA, export-import in trgovina,
d.o.o., Krško, pod vložno št. 1/00836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5371341
Osnovni kapital: 1,707.000 SIT
Ustanovitelj: Zorko Franc, Artiče, Spod-

nja Pohanca 9, vstop 24. 2. 1990, vložek
1,707.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3454

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01432 z dne 25. 1. 1995
pri subjektu vpisa PRINTEKS, trgovsko-
storitveno podjetje, d.o.o., Sevnica, Tr-
žišče 13, pod vložno št. 1/02254/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5755492
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Pečnik Martin, Tržišče 13,

vstop 1. 6. 1993, vložek 1,508.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Rg-3456

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01324 z dne 29. 11. 1994 pri subjektu
vpisa J.P. SPORT, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, Kapele, p.o., pod
vložno št. 1/01043/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
no firmo, spremembo družbenikov in os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5384494
Firma:  MABAT,  trgovsko  podjetje,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Prosevc Jože, Kapele 2,

vstop 14. 5. 1990, vložek 1,351.500 SIT, in
Škrnjug Božena, Brežice, Gregorčičeva 16,
vstop 12. 5. 1994, vložek 148.500 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3458

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00869 z dne 28. 11. 1994 pri subjektu
vpisa AUTO TOP & RACING, podjetje
za avto moto tehniko, trgovina, zastops-
tvo, šport in marketing, Sevnica, d.o.o.,
pod vložno št. 1/00454/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in sedeža, povečanje osnov-
nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5316022
Firma: AUTOTOP & RACING, pod-

jetje za avto moto tehniko, trgovina, za-
stopstvo, šport in marketing, Sevnica,
d.o.o.

Skrajšana firma: AT & R, Sevnica, d.o.o.
Sedež: Sevnica, Glavni trg 41
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Rezec Janko, Sevnica, Can-

karjeva 2, vstop 10. 4. 1991, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3459

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01050 z dne 23. 1. 1995
pri subjektu vpisa HEVREKA, posredniš-
tvo in trgovina, Arnovo selo, d.o.o., pod
vložno št. 1/02890/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5714273
Osnovni kapital: 1,504.200 SIT
Ustanovitelj: Zorko Franc, Artiče, Arno-

vo selo 11, vstop 10. 12. 1992, vložek
1,504.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3460

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01225 z dne 25. 1. 1995
pri subjektu vpisa CHEMCO, trgovsko
podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Bre-
žice, pod vložno št. 1/02116/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5560764
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mulec Janez, Cerknica, Ko-

zarišče 10, vstop 14. 2. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3461

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01202 z dne 20. 12. 1994 pri subjektu
vpisa ODISEJ, računalništvo, izobraževa-
nje in storitve, Brežice, d.o.o., pod vložno
št. 1/01361/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5422302
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Antolovič Boris, Brežice,

Linhartova 4, vstop 17. 10. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3463

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/02133 z dne 30. 12. 1994 pri subjektu
vpisa EURO, podjetje za trgovino na de-
belo, drobno in gostinstvo, Sevnica, d.o.o.,
pod vložno št. 1/00395/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, družbenikov in dejavnosti,
povečanje osnovnega kapitala ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5308968
Firma: ASS – AVTO SALON, proiz-

vodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Sevni-
ca, Cesta na Dobravo 13

Skrajšana firma: ASS – AVTO SALON,
d.o.o., Sevnica

Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanovitelji: Žičkar Damjan, vstopil

18. 11. 1991, vložil 159.200 SIT, Žičkar
Marija, vstopila 30. 4. 1994, vložila
1,273.600 SIT, in Žičkar Betka, vstopila
30. 4. 1994, vložila 159.200 SIT, vsi iz Sev-
nice, Cesta na Dobravo 13, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 30. 12. 1994: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov (bari); 6022 Taksi;
6023 Drug kopenski potniški prevoz; 6024
Cestni tovorni prevoz; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-3467

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00617 z dne 24. 10. 1994 pri subjektu
vpisa INVENT, gospodarsko svetovanje,
Loka, d.o.o., pod vložno št. 1/03248/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo skrajša-
ne firme, družbenikov, zastopnika in dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5765650
Firma: FLISEK & Co INVENT, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 229.636 SIT
Ustanovitelja: Flisek Mojmir, vstopil

5. 5. 1993, in Zelič Judita, vstopila 25. 4.
1994, oba iz Loke pri Zidanem mostu 9,
vložila po 114.818 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Zelič Judita, imenovana 25. 4. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot poslovod-
kinja.

Dejavnost se razširi še na: proizvodnjo
izdelkov za šport in prosti čas.

Dejavnost se odslej glasi: storitve eko-
nomskega, organizacijskega in drugega sve-
tovanja ter izobraževanja podjetjem in za-
sebnikom; inženiring in svetovanje in izo-
braževanje na področju športa; trgovina na
drobno in na debelo z živilskimi in neživil-
skimi izdelki vseh trgovskih strok; proizvod-
nja izdelkov za šport in prosti čas.

Rg-3469

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01102 z dne 24. 1. 1995
pri subjektu vpisa KRISTAL MARKET,
proizvodnja in trgovina, Nova vas, p.o.,
pod vložno št. 1/01404/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža in osnovnega kapi-
tala, preoblikovanje iz p.o. v d.o.o., ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5431662
Firma: AGRONITA, d.o.o., trgovina in

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

govornostjo
Sedež: Jesenice na Dolenjskem, Nova

vas pri Mokricah 59
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kunštek Venčeslav, Jese-

nice na Dolenjskem, Nova vas pri Mokricah
59, vstop 15. 10. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3473

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/001317 z dne 22. 11. 1994 pri subjektu
vpisa ANDREJA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Senovo, pod vložno št.
1/02272/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5612527
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Kavšek Ivan, Senovo, Ti-

tova 103, vstop 10. 4. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3475

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01329 z dne 25. 1. 1995
pri subjektu vpisa ANJA, trgovina, gostins-
tvo, Krško, d.o.o., pod vložno št.
1/02643/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5692962
Firma: ANJA, proizvodno trgovsko

podjetje, d.o.o., Krško
Sedež: Krško, Pod goro 5
Osnovni kapital: 3,915.000 SIT
Ustanoviteljica: Radkovič Ana, Krško,

Pod goro 5, vstop 8. 4. 1992, vložek
3,915.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3476

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01685 z dne 24. 1. 1995
pri subjektu vpisa ILBI, podjetje za trgo-
vino na debelo in drobno, Brežice, d.o.o.,
pod vložno št. 1/01801/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5502039
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Lukež Boštjan, Brežice,

Prešernova 15, vstop 12. 4. 1991, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3477

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01060 z dne 21. 12. 1994 pri subjektu
vpisa FRAMEL, podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Brežice, pod vložno št.
1/03328/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5807506
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanovitelj: Kos Srečko, Brežice, Ope-

karska 1, vstop 21. 9. 1993, vložek
1,604.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3478

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01323 z dne 9. 12. 1994 pri subjektu
vpisa TERMOKOVINA, podjetje za izde-
lavo kovinskih izdelkov, trgovina in in-
stalacije, p.o., pod vložno št. 1/00483/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, povečanje osnovnega kapita-
la, preoblikovanje iz p.o. v d.o.o. in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5311403
Firma: TERMOKOVINA, izdelava ko-

vinskih izdelkov, inštalacije, trgovina,
d.o.o.

Skrajšana firma: TERMOKOVINA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Osnovni kapital: 2,710.000 SIT
Ustanovitelj: Galič Branko, Brežice,

Obrtna ulica 19, vstop 13. 12. 1989, vlo-
žek 2,710.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3479

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01405 z dne 27. 1. 1995
pri subjektu vpisa MUŠNICA, proizvod-
nja in trgovina na debelo in drobno, Veli-
ko Mraševo, d.o.o., pod vložno št.
1/00838/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5354668
Osnovni kapital: 1,610.200 SIT
Ustanoviteljici: Masnik Anica, Krško,

Gubčeva 8, in Pečnik Romana, Krško, Pot
na Polščo 458, vstopili 4. 3. 1990, vložili
po 805.100 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-3484

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00392 z dne 24. 10. 1994 pri subjektu
vpisa ELCOMP, računalniški inženiring
in elektroinstalacije, Krško, d.o.o., pod
vložno št. 1/02926/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo dejavnosti in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5712793
Osnovni kapital: 1,520.400 SIT
Ustanovitelja: Udovičič Jozo in Udovi-

čič Ana, oba iz Krškega, Gubčeva 3, vstopi-
la 1. 2. 1993, vložila po 760.200 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Izbrišejo se naslednje dejavnosti: inšta-
lacijska in zaključna dela v gradbeništvu –
napeljava in popravila gradbenih instalacij;
montaža električnih strojev in aparatov; ure-
janje stavbnega zemljišča in nadzor pri grad-
nji komunalnih objektov in instalacij.

Peta alinea: drugo projektiranje se spre-
meni in se odslej glasi: drugo projektiranje
(projektiranje elektroinstalacij jakega in šib-
kega toka, strelovodnih, računalniških in te-
lekomunikacijskih instalacij).

Dejavnost podjetja se odslej glasi: drugo
projektiranje (projektiranje elektroinstalacij
jakega in šibkega toka, strelovodnih, raču-
nalniških in telekomunikacijskih instalacij);
trgovina na debelo in drobno ter v tranzitu z
vsemi živilskimi in neživilskimi proizvodi;
inženiring, organizacija, posredovanje in
nadzor pri gradnji objektov elektroenerget-
skih, telekomunikacijskih in instalacijskih
prenosov in vodov; meritve električnih in-
stalacij in postrojev; zastopanje domačih
firm; avtomatska obdelava podatkov; orga-
niziranje računalniškega izobraževanja; pro-
jektiranje in graditev informacijskih siste-
mov; storitve na področju računalništva –
računalniški inženiring; računalniška grafi-
ka in namizno založništvo; kooperacijski po-
sli s področja projektiranja in inženiringa;
zunanja trgovina na debelo in drobno z vse-
mi živilskimi in neživilskimi proizvodi; za-
stopanje tujih firm.

Rg-3485

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01414 z dne 25. 1. 1995
pri subjektu vpisa SOLARIS, podjetje za
napeljavo centralnih kurjav, Krško,
d.o.o., pod vložno št. 1/01298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo dejavnosti,
spremembo družbene pogodbe in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5423082
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Jazbinšek Martin in Jaz-

binšek Ivana, oba iz Krškega, Dalmatinova
5, vstopila 19. 8. 1990, vložila po 753.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi na: trgovino
na debelo in drobno ter v tranzitu z vsemi
živilskimi in neživilskimi proizvodi v no-
tranjem in zunanjetrgovinskem prometu.

Dejavnost družbe se odslej glasi: napelja-
va in popravila gradbenih instalacij; zaključ-
na in obrtna dela v gradbeništvu; trgovina na
debelo in drobno ter v tranzitu z vsemi živil-
skimi in neživilskimi proizvodi v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-3487

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00739 z dne 2. 11. 1994 pri subjektu
vpisa LAGEA INTERNATIONAL, trgov-
sko podjetje, Brežice, d.o.o., pod vložno
št. 1/02105/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane fir-
me, povečanje osnovnega kapitala, razširi-
tev dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5562384
Firma: LAGEA, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: LAGEA, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,441.000 SIT
Ustanovitelj: Ledič Goran, Brežice, Žu-

pančičeva 2a, vstop 16. 12. 1991, vložek
4,441.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se spremeni – razširi z
naslednjim: proizvodnja lesenega pohištva;
proizvodnja embalaže iz lesa; proizvodnja
gradbenih elementov iz lesa; proizvodnja
galanterije iz lesa; svetovanje pri notranjem
opremljanju prostorov in posredovanje pri
opremljanju prostorov.

Dejavnost družbe je odslej: trgovina na
debelo in drobno z vsemi živilskimi proiz-
vodi in z vsemi neživilskimi proizvodi; pre-
voz blaga v cestnem prometu; gostinske sto-
ritve – prenočišča, penzioni in turistična na-
selja s sezonskim in celoletnim poslova-
njem; ostale gostinske storitve – kavarna,
gostilna, bife; turistično posredovanje –
agencija in biro za organiziranje potovanj in
ekskurzij; storitve reklame in ekonomske
propagande – marketing; gostinske storitve
prehrane – restavracije s postrežbo in stori-
tve prehrane; prevoz potnikov v cestnem
prometu; storitve v cestnem prometu – po-
sojanje avtomobilov, tovornjakov in avto-
busov brez voznikov; storitve v pomorskem
prometu; grafična dejavost; dodelava, pre-
delava in proizvodnja surovin iz odpadkov;
proizvodnja tkanin – bombažnih, svilenih in
volnenih ter tkanin iz preje; proizvodnja
zgotovljenih tekstilnih izdelkov – vseh tri-

kotažnih predmetov in tekstilne konfekcije;
visoka gradnja – gradnja, rekonstrukcija,
adaptacija in popravila gospodarskih, sta-
novanjskih in drugih stavb; popravilo in
vzdrževanje izdelkov precizne mehanike;
popravilo in vzdrževanje cestnih motornih
vozil; popravilo in vzdrževanje gospodinj-
skih električnih aparatov, radijskih, TV apa-
ratov in naprav, raznovrstnih elektrotehnič-
nih izdelkov ter električnih strojev in dru-
gih elektrotehničnih aparatov in naprav;
neomenjene storitve na področju prometa –
notranja in mednarodna špedicija, posred-
ništvo, komisijski posli; finančni inženiring
in ekonomsko svetovanje; projektiranje
gradbenih objektov; knjigovodske storitve;
druge neomenjene storitve – razmnoževa-
nje; zastopanje tujih firm in posredovanje
pri prometu blaga in storitev; prodaja tujega
blaga – vseh živilskih in neživilskih proi-
zvodov iz konsignacijskega skladišča in po
brezcarinskih prodajalnah; zunanja trgovi-
na (uvoz-izvoz) z vsemi živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi; posli mednarodne špe-
dicije; izvajanje investicijskih del v tujini;
storitve mednarodnega prevoza blaga in
oseb; proizvodnja lesenega pohištva; proi-
zvodnja embalaže iz lesa; proizvodnja grad-
benih elementov iz lesa; proizvodnja galan-
terije iz lesa; svetovanje pri notranjem
opremljanju prostorov in posredovanje pri
opremljanju prostorov.

Rg-3488

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01403 z dne 25. 1. 1995
pri subjektu vpisa TIP – COMMERCE,
podjetje za trgovino in posredništvo, Je-
senice na Dolenjskem, d.o.o., pod vložno
št. 1/00736/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5344433
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ajster Boris, Jesenice na

Dolenjskem, Nova vas 24, vstop 22. 1. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3489

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01037 z dne 24. 1. 1995
pri subjektu vpisa LESOPREM, inženi-
ring, oprema in posredništvo, Župelevec
7a, Kapele, d.o.o., pod vložno št.
1/00949/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5363845
Firma: LESOPREM, inženiring, opre-

ma in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: LESOPREM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Zorčič Janko, Kapele, Žu-

pelevec 7a, vstop 27. 2. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3492

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01096 z dne 19. 12. 1994 pri subjektu
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vpisa MAKLER, računovodske in finanč-
ne storitve, Krško, d.o.o., pod vložno št.
1/02810/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5695473
Osnovni kapital: 1,623.000 SIT
Ustanovitelj: Primic Gorazd, Novo mesto,

Cesta herojev 36, vstop 14. 12. 1992, vložek
1,623.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3493

Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01297 z dne 24. 11. 1994 pri subjektu
vpisa JORDAN, podjetje za zaposlovanje
in usposabljanje invalidov, Krško, d.o.o.,
pod vložno št. 1/01546/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5454433
Osnovni kapital: 2,181.000 SIT
Ustanovitelj: Jordan Marjan, Krško, Do-

lenja vas 25a, vstop 3. 1. 1991, vložek
2,181.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3494

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 94/01558 z dne 27. 1. 1995 pri
subjektu vpisa VENT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Leskovec, pod vložno št. 1/03096/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preobli-
kovanje iz d.o.o. v d.n.o., spremembo firme,
skrajšane firme, dejavnosti in osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5756537
Firma: MIRKOVIČ IN OSTALI, tr-

govsko podjetje, d.n.o., Leskovec
Skrajšana   firma:   MIRKOVIČ   IN

OSTALI, d.n.o., Leskovec
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Mirkovič Milena in Mir-

kovič Zdravko, oba iz Leskovca pri Krš-
kem, Gozdna pot 10, vstopila 10. 2. 1993,
vložila po 50.000 SIT, odgovornost: odgo-
varjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Mirkovič Milena in Mirkovič Zdrav-
ko, imenovana 20. 5. 1994.

Dejavnost družbe se razširi na: proizvod-
njo vseh vrst tekstilnih izdelkov in pletenin.

Dejavnost se odslej v celoti glasi: trgo-
vina na debelo in drobno ter v tranzitu z
vsemi živilskimi in neživilskimi proizvodi;
komisijska in akviziterska prodaja neživil-
skih proizvodov; zastopanje domačih firm;
gostinske storitve nastanitve, prehrane in
druge gostinske storitve; turistično posre-
dovanje – agencija in urad; projektiranje
gradbenih objektov; inženiring; proizvod-
nja trikotažnih tkanin, perila, oblačil in no-
gavic; proizvodnja tekstilnega perila, obla-
čil in gospodinjskega perila; proizvodnja
vseh vrst tekstilnih izdelkov in pletenin.

SLOVENJ GRADEC

Rg-4021

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06007 z dne 13. 11. 1995

pri subjektu vpisa RO-PLAST, trgovsko in
proizvodno podjetje ter storitve, d.o.o.,
sedež: Gosposvetska 3, Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/05271/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5881617
Osnovni kapital: 1,796.000 SIT
Ustanovitelj: Rojc Jožef, Slovenj Gra-

dec, Gosposvetska 3, vstop 13. 11. 1991,
vložek 1,796.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rojc Jožef, razrešen 28. 12. 1994;
direktorica Lakovšek Marinka, imenovana
29. 12. 1994, Slovenj Gradec, Pameče 9,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4022

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05908 z dne 25. 10. 1995
pri subjektu vpisa EVROZEIT, podjetje
za transport, storitve in proizvodnjo,
d.o.o., sedež: Dovže 15, Mislinja, pod vlož-
no št. 1/01824/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastop-
nikov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5361443
Firma: EUROZEIT, podjetje za trans-

port, storitve in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: EUROZEIT, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,452.260 SIT
Ustanovitelji: Zakeršnik Janko, vstop 2.

2. 1990, vložek 1,471.216 SIT; Zakeršnik
Stanislava, vstop 2. 2. 1990, vložek 490.172
SIT; Zakeršnik Janez, vstop 2. 2. 1990, vlo-
žek 245.786 SIT; Zakeršnik Dušan, vstop 6.
10. 1995, vložek 245.086 SIT, vsi Mislinja,
Dovže 15, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Zakeršnik Stanislava, razrešena 6.
10. 1995; direktor Zakeršnik Janez, imeno-
van 7. 10. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 10. 1995:
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proi-
zvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;

5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”; 74.12 “računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje” se izpusti “revizijske
dejavnosti.”

Rg-4023

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06217 z dne 23. 10. 1995
pri subjektu vpisa VALOR, posredniško-
trgovsko, proizvodno-storitveno podjet-
je, d.o.o., sedež: Šmartno 177/b, Šmartno
pri Slovenj Gradcu, pod vložno št.
1/06117/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5654602
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Štruc Danica, Šmartno

pri Slovenj Gradcu, Šmartno 177/b, vstop
30. 3. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-4024

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/04082 z dne 27. 9. 1995
pri subjektu vpisa GORKO, podjetje za
vzdrževanje in popravilo vseh vrst koles
ter trgovina, d.o.o., sedež: Legenska cesta
19, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/08229/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5758645
Osnovni kapital: 1,884.030 SIT
Ustanovitelja: Šisernik Bojan in Šiser-

nik Manja, oba Slovenj Gradec, Legenska
cesta 19, vstopila 31. 3. 1993, vložila po
942.015 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-4025

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/03835 z dne 16. 10. 1995
pri subjektu vpisa ISOMAT, inženiring,
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proizvodnja, trgovina, d.o.o., sedež: Ce-
lovška 3, Mežica, pod vložno št. 1/05373/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5608490
Osnovni kapital: 1,909.000 SIT
Ustanovitelja: Pregel Darko, Ravne na

Koroškem, Dobja vas 75, vstop 15. 3. 1992,
vložek 190.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Mikl Josef, Salzburg, Avstrija, Erz-
herzog-Eugen Str. 21, vstop 15. 3. 1992,
vložek 1,718.100 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se popolnoma spremeni in se
sedaj glasi: inženiring: razvoj, projektiranje
ter izdelava tehnične dokumentacije orodij,
strojev in naprav, računalniški inženiring in
projektiranje, razvoj in izdelava računalniš-
ke programske opreme, storitve kontrole ko-
ličine in kakovosti blaga, računovodsko,
knjigovodsko, finančno in investicijsko sve-
tovanje, storitve in nadzor, posredniški, ko-
misijski in agencijski posli, storitve rekla-
me in ekonomske propagande, ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve, izo-
braževanje, druge neomenjene storitve;
proizvodnja: proizvodnja strojev in naprav,
njihovo montiranje, vzdrževanje ter servisi-
ranje, proizvodnja vseh vrst izdelkov iz ko-
vin, lesa, stekla, keramike, gume in umetnih
mas ter drugih materialov, proizvodnja so-
larnih sistemov, kooperacijska dela, proi-
zvodnja tekstilnih in konfekcijskih izdel-
kov, usnjenih oblačil in obutve, usnjene ga-
lanterije, pletenih, modnih dodatkov ter dru-
gih polizdelkov in izdelkov; trgovina:
trgovina na debelo in drobno, ter trgovinske
storitve z živilskimi in neživilskimi proi-
zvodi vseh trgovskih strok, posredovanje v
prometu blaga in storitev, komercialni posli
pri uresničevanju funkcije prometa blaga in
storitev, leasing opreme in naprav, galerij-
ska prodaja; gradbeništvo: izvajanje vseh
vrst inženiringa, projektiranje, gradnje in
konstrukcije gradbenih objektov visoke in
nizke gradnje za trg in lastne potrebe, inšta-
lacijska in zaključna dela v gradbeništvu,
krovska in kleparska dela, izvajanje vseh
vrst izolacij ter druga zaključna dela, inže-
niring notranje opreme stanovanj, lokalov
in poslovnih prostorov; gostinstvo: gostin-
ske in turistične storitve v celoti, proizvod-
nja ter prodaja piva na debelo in drobno,
turistična agencija in menjalniške storitve;
raziskave in razvoj: raziskovalno-razvojne
storitve v gospodarskih in družbenih dejav-
nostih; storitve v zunanjetrgovinskem pro-
metu: posredovanje in zastopanje v doma-
čem in zunanjetrgovinskem prometu blaga
in storitev, zastopanje domačih in tujih firm,
mednarodni promet in agencijski posli, iz-
vajanje investicijskih del v tujini in oddaja-
nje le-teh drugi osebi v Republiki Sloveniji,
uvoz in izvoz živilskih in neživilskih izdel-
kov po vseh oddelkih carinske tarife.

Rg-4026

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/04941 z dne 19. 10. 1995
pri subjektu vpisa RUDNIK MEŽICA,
STANOVANJSKO PODJETJE, d.o.o., se-
dež: Polena 6, Mežica, pod vložno št.
1/03968/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5494613
Osnovni kapital: 1,911.264 SIT
Ustanovitelj: Rudnik Mežica, d.o.o., Me-

žica, Polena 6, vstop 25. 4. 1991, vložek
1,911.264 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1995:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-4037

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06216 z dne 23. 10. 1995
pri subjektu vpisa PLAN EXPORT, grad-
beništvo, inženiring, trgovina, d.o.o., se-
dež: Viška cesta 10, Dravograd, pod vlož-
no št. 1/06047/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5640342
Sedež: Dravograd, Mariborska 3
Osnovni kapital: 1,628.000 SIT
Ustanovitelj: Hutinec Vladimir, Slovenj

Gradec, Ronkova 16, vstop 23. 3. 1992, vlo-
žek 1,628.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Galinec Ivan, izstop 18. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Galinec Ivan, razrešen 18. 12. 1994;
direktor Hutinec Vladimir, imenovan 19. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-4038

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00163 z dne 6. 7. 1995
pri subjektu vpisa TUS-MIKON, podjetje
za proizvodnjo oblačil, športne in medi-
cinske konfekcije, d.o.o. – v stečaju, Mi-
slinja 217, Mislinja, pod vložno št.
1/01585/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Oseba, pooblaščena za zastopanje: ste-
čajna upraviteljica Kralj Sonja, razrešena
31. 5. 1995; stečajna upraviteljica Slavič
Kristina, imenovana 1. 6. 1995, Slovenj Gra-
dec, Stari trg 93.

Rg-4039

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06900 z dne 10. 11. 1995
pri subjektu vpisa DOTA, trgovsko, pro-
izvodno, storitveno podjetje, uvoz in iz-
voz, d.o.o., sedež: Maistrova 11, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/04741/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5564719
Osnovni kapital: 1,604.767 SIT
Ustanoviteljica: Pušnik Danica, Slovenj

Gradec, Maistrova 11, vstop 5. 11. 1991,
vložek 1,604.767 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-4040

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06871 z dne 2. 11. 1995
pri subjektu vpisa AMCO, podjetje za av-
dio in video storitve ter trgovino, d.o.o.,
sedež: Francetova 5, Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/03858/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sede-
ža, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti in zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5527848
Firma: LASERR, podjetje za trgovino

in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LASERR, d.o.o.
Sedež: Slovenj Gradec, Cankarjeva 16
Osnovni kapital: 1,830.000 SIT
Ustanovitelji: Horvat Samo, Slovenj Gra-

dec, Tomšičeva 49, vstop 11. 12. 1990, vlo-
žek 821.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Horvat Ingrid, Velenje, Koželjeva 5,
vstop 11. 12. 1990, vložek 188.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Knez Branko,
Velenje, Šalek 97, vstop 27. 12. 1994, vlo-
žek 821.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Horvat Samo, razrešen 27. 12. 1994 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo samostojno, z omejitvijo, da mora
za sklepanje posameznega posla, katerega
vrednost presega 500.000 SIT, imeti soglas-
je skupščine; direktor Knez Branko, imeno-
van 27. 12. 1994, zastopa družbo samostoj-
no, z omejitvijo, da mora za sklepanje posa-
meznega posla, katerega vrednost presega
500.000 SIT, imeti soglasje skupščine.

Dejavnost družbe se razširi na: produk-
cija in predvajanje radijskega programa z
vsemi oblikami ekonomske propagande, in-
formacijami in glasbo; organiziranje in rea-
liziranje vseh vrst glasbenih, kulturno-umet-
niških in drugih prireditev; trgovina z živil-
skimi izdelki na debelo; trgovina z živilski-
mi izdelki na drobno; zunanja trgovina z
živilskimi in neživilskimi proizvodi; neo-
menjene storitve na področju prometa; sto-
ritve reklame in ekonomske propagande; tu-
ristične agencije; druge gostinske storitve;
vzdrževanje in popravilo video naprav.

Brišejo se dejavnosti družbe: avdio in
video inženiring; snemanje in presnemava-
nje avdio in video kaset; izposojanje in di-
stribucija avdio in video kaset; izposojanje
avdio in video aparatur; posredovanje v no-
tranjetrgovinskem prometu; uvoz in izvoz
neživilskih proizvodov.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
dukcija in predvajanje radijskega programa
z vsemi oblikami ekonomske propagande,
informacijami in glasbo; organiziranje in
realiziranje vseh vrst glasbenih, kulturno-
umetniških in drugih prireditev; založništvo
avdio in video kaset; trgovina z neživilski-
mi izdelki na debelo; trgovina z neživilski-
mi izdelki na drobno; trgovina z živilskimi
izdelki na debelo; trgovina z živilskimi iz-
delki na drobno; zunanja trgovina z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; posredova-
nje v zunanjetrgovinskem poslovanju; neo-
menjene storitve na področju prometa; sto-
ritve reklame in ekonomske propagande;
turistične agencije; druge gostinske stori-
tve; vzdrževanje in popravilo video naprav.
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Rg-4157

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/05687 z dne 24. 11. 1995
pri subjektu vpisa JAMLES, predelava le-
sa in trgovina, d.o.o., sedež: Šentjanž nad
Dravčami 6, Vuzenica, pod vložno št.
1/08167/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5763339
Osnovni kapital: 1,712.000 SIT
Ustanovitelj: Jamnik Anton, Vuzenica,

Šentjanž nad Dravčami 6, vstop 24. 2. 1993,
vložek 1,712.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-4158

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00196 z dne 30. 11. 1995
pri subjektu vpisa GOLFTURIST, hoteli,
gostinstvo, turizem, prevozi, p.o., sedež:
Trg svobode 21, Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/01867/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, pravnoorganizacijske obli-
ke, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti in tipa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5069343
Firma: URŠLJA, gostinsko podjetje,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 51,800.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica
28, vstop 22. 5. 1995, vložek 10,520.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15,
vstop 22. 5. 1995, vložek 5,180.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odš-
kodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vstop 22. 5. 1995, vložek 5,180.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Borovnik
Aleksandra, Ravne na Koroškem, Javornik
29, vstop 22. 5. 1995, vložek 100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Borovnik Pe-
ter, Ravne na Koroškem, Javornik 29, vstop
22. 5. 1995, vložek 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Borovnik Stanko, Rav-
ne na Koroškem, Javornik 29, vstop 22. 5.
1995, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Cesar Jan, Ravne na Koroš-
kem, Javornik 58, vstop 22. 5. 1995, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Firšt Ljuba, Ravne na Koroškem,
Javornik 28, vstop 22. 5. 1995, vložek
300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Franc Zdravko, Ravne na Koroškem, Ja-
vornik 58, vstop 22. 5. 1995, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gros Matjaž, Ravne na Koroškem, Trg svo-
bode 17, vstop 22. 5. 1995, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Gros Mi-
lan, Ravne na Koroškem, Trg svobode 17,
vstop 22. 5. 1995, vložek 250.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Jablanšek Franc,
Ravne na Koroškem, Na šancah 70, vstop
22. 5. 1995, vložek 300.000 SIT, odgovor-

nost: ne odgovarja; Kaker Petra, Črna na
Koroškem, Rudarjevo 22, vstop 22. 5.
1995, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kaker Robert, Črna na Ko-
roškem, Rudarjevo 22, vstop 22. 5. 1995,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kordež Marija, Črna na Koroš-
kem, Rudarjevo 22, vstop 22. 5. 1995, vlo-
žek 370.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Korošec Irena, Ravne na Koroškem,
Javornik 58, vstop 22. 5. 1995, vložek
250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Korošec Ivan, Ravne na Koroškem, Janeče
43, vstop 22. 5. 1995, vložek 350.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kozlar Petra,
Ravne na Koroškem, Čečovje 47, vstop 22.
5. 1995, vložek 100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kozlar Zoran, Ravne na Ko-
roškem, Čečovje 47, vstop 22. 5. 1995,
vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kozlar Zrinka, Ravne na Koroš-
kem, Čečovje 47, vstop 22. 5. 1995, vložek
370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lešnik Ana, Prevalje, Trg 42, vstop 22. 5.
1995, vložek 400.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lešnik Anica, Ravne na Ko-
roškem, Trg svobode 17, vstop 22. 5. 1995,
vložek 270.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Mlakar Grega, Ravne na Koroš-
kem, Čečovje 8/a, vstop 22. 5. 1995, vlo-
žek 170.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Močilnik Marija, Črna na Koroškem,
Sp. Javorje 9, vstop 22. 5. 1995, vložek
470.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Muž Berta, Ravne na Koroškem, Javornik
47, vstop 22. 5. 1995, vložek 320.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Muž Denis,
Ravne na Koroškem, Javornik 47, vstop
22. 5. 1995, vložek 100.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Najrajter Frančiška,
Ravne na Koroškem, Kotlje 26, vstop 22.
5. 1995, vložek 300.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Naraločnik Majda, Ravne na
Koroškem, Partizanska 7, vstop 22. 5.
1995, vložek 250.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Pšeničnik Majda, Ravne na
Koroškem, Javornik 29, vstop 22. 5. 1995,
vložek 370.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Radič Nevena, Ravne na Koroš-
kem, Koroška cesta 13, vstop 22. 5. 1995,
vložek 780.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Rus Friderik, Ravne na Koroškem,
Kotlje 137, vstop 22. 5. 1995, vložek
16,350.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Rus Helena, Ravne na Koroškem, Kot-
lje 137, vstop 22. 5. 1995, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rus Ma-
tej, Ravne na Koroškem, Kotlje 137, vstop
22. 5. 1995, vložek 200.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Rus Nevenka, Ravne
na Koroškem, Kotlje 137, vstop 22. 5.
1995, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Sahinović Alen, Črna na Ko-
roškem, Žerjav 30, vstop 22. 5. 1995, vlo-
žek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Sahinović Anita, Črna na Koroškem,
Žerjav 30, vstop 22. 5. 1995, vložek
100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sahinović Zineta, Črna na Koroškem, Žer-
jav, 30, vstop 22. 5. 1995, vložek 370.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Smodiš
Marija, Ravne na Koroškem, Trg svobode
16, vstop 22. 5. 1995, vložek 100.000 SIT,

odgovornost: ne odgovarja; Sijelja Mom-
čilo, Črna na Koroškem, Center 21/a, vstop
22. 5. 1995, vložek 300.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Stropnik Veronika, Me-
žica, Kopališka 7, vstop 22. 5. 1995, vlo-
žek 350.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Šipek Laura, Črna na Koroškem, Ru-
darjevo 26, vstop 22. 5. 1995, vložek
200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Srotič Darko, Črna na Koroškem, Podpeca
27, vstop 22. 5. 1995, vložek 250.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Štor Stanislav,
Ravne na Koroškem, Javornik 5, vstop 22.
5. 1995, vložek 350.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štor Zofija, Ravne na Ko-
roškem, Javornik 5, vstop 22. 5. 1995, vlo-
žek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Štruc Ljudmila, Ravne na Koroškem,
Trg svobode 14/a, vstop 22. 5. 1995, vlo-
žek 400.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vučko Jerica, Ravne na Koroškem,
Kotlje 1, vstop 22. 5. 1995, vložek 300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., (za pro-
gram notranjega odkupa), Ljubljana, Kot-
nikova ulica 28, vstop 22. 5. 1995, vložek
3,560.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rus
Friderik, Ravne na Koroškem, Kotlje 137,
razrešen kot v.d. direktorja 15. 5. 1995 in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1995:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposoja-
nje športne opreme; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9271 Prirejanje iger na srečo; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah.

Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 “računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje” se izpusti “revi-
zijske dejavnosti”; 67.13 “pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom”
– opravljanje “menjalniških storitev”; 92.71
“prirejanje iger na srečo” se izpusti “proda-
ja loterijskih srečk.”
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-10-0002/96-0800-11 Ob-924

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statut z nazivom Pravila sin-
dikata Gradis Nova, d.o.o., Maribor, ki so
ga sprejeli člani sindikata podjetja Gradis
Nova na sestanku dne 14. 2. 1996, z ime-
nom sindikata ZSSS, Sindikat gradbenih
delovcev  Slovenije  –  Sindikat  podjetja
Gradis  Nova  in  sedežem  v  Mariboru,
Zemljičeva ul. b. š.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 2/96 dne 25. 3. 1996.

Št. 141-10-0001/96-0800-11 Ob-985

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje
te odločbe, hrani statut z nazivom, statut
neodvisnih sindikatov Slovenije – podruž-
nice ISS Servisystem, d.o.o., Maribor, ki
so ga sprejeli na ustanovni skupščini NSS
– ISS Servisystem Maribor, dne 9. 1. 1996
z imenom sindikata Neodvisni sindikat
Slovenije, podružnice ISS Servisystem,
d.o.o., in sedežem v Mariboru, Kopitar-
jeva 5.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0001/96 z dne 25. 3. 1996.

Št. 024-1/96 Ob-986

Pravila sindikata GOZD, d.o.o., Ljub-
ljana, Tržaška c. 2, sprejeta 16. 12. 1994,
se hranijo v Upravni enoti Ljubljana, Izpo-
stava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 101 dne 28. 3. 1996.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

DD 219/95 R-53

Pri tem sodišču je v teku zapuščinski
postopek po pok. Ernestu Škofu, roj. 8. 12.
1877 in umrlem 21. 7. 1948, nazadnje sta-
nujočem Šutna 91, Kamnik, pod opr. št. DD
219/95.

Rainharda  Fornara,  roj.  25.  5.  1936,
neznanega  bivališča,  in  Hermino  Forna-
ra,  roj.  6.  10.  1938,  neznanega  bivališ-
ča,  ki  sta  vnuka  zapustnika,  pozivamo,
da  se  v  1  letu  od  objave  tega  oklica
zglasita  temu  sodišču  in  podasta  dedno
izjavo.

Okrajno sodišče v Kamniku

dne 28. 3. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 23/95 R-50

To sodišče je s sklepom opr. št. P 23/95
z  dne  12.  2.  1996,  na  podlagi  določila
5.  točke  84.  člena  zakona  o  pravdnem
postopku,  tožencu  Uskokovič  Milanu,  v
pravdni  zadevi  tožnika  Unior,  Kovaška
industrija, p.o., Zreče, zoper toženca, zara-
di odpovedi stanovanjske pogodbe, posta-
vilo začasnega zastopnika v osebi Vojka
Zidanška, odvetnika v Slovenskih Konji-
cah,  ki  bo  v  tem  pravdnem  postopku
imel vse  pravice  in  dolžnosti  zakonitega
zastopnika,  dokler  toženec  ali  njegov
pooblaščenec  ne  nastopi  pred  sodiščem,
oziroma  dokler  skrbstveni  organ  ne
sporoči  sodišču, da  je  postavil  tožencu
skrbnika.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah

dne 6. 3. 1996

P 765/95-22 R-52

To sodišče je v senatu, ki so ga sestav-
ljali sodnica okrožnega sodišča – svetnica
Marija Terboča-Zalta kot predsednica se-
nata in sodnika porotnika Tone Bende in
Minodraž Engelbert kot člana senata, v
pravdni  zadevi  tožeče  stranke  Anite
Trebše,  Zorana  Velnerja  21,  Murska
Sobota,  ki jo  zastopa  odv.  Breda  Sen-
čar-Leljak  iz  Maribora,  zoper  toženo
stranko  Bojana  Trebšeta,  prijavljenega
na  Limbuški  20  v  Mariboru,  sedaj  nekje
na  Nizozemskem,  zaradi razveze  zakon-
ske  zveze  in  dodelitve  otroka,  na  podla-
gi  4.  in  5.  točke  II.  odstavka 84.  člena
ZPP,  sklenilo:

toženi stranki Bojanu Trebšetu, sinu Ja-
koba, rojenemu 6. 2. 1963 v Mariboru, Slo-
vencu, državljanu Republike Slovenije, na-
zadnje stanujoči Limbuška 20, Maribor, se
kot začasni zastopnik postavi Senada Bal-
tič, strokovna sodelavka, dipl. pravnica pri
Okrajnem sodišču v Mariboru.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ca, dokler ne bo toženec ali njegov pooblaš-
čenec nastopil pred sodiščem oziroma dok-
ler jima skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 26. 2. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 17/95-493 S-109

To sodišče je v postopku prisilne porav-
nave nad dolžnikom Iskra Terminali, p.o.,
Kranj, Ljubljanska c. 24a, Kranj, skleni-
lo, da bo narok za prisilno poravnavo dne
24. 5. 1996 ob 9. uri, v sobi 121/I tega so-
dišča.

Poravnalni senat vabi upnike, da se na-
roka udeležijo.

Upniki si lahko načrt finančne reorgani-
zacije ogledajo pri sodišču.

Oklic o naroku za prisilno poravnavo je
bil pribit na oglasno desko dne 22. 3. 1996.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 22. 3. 1996

St 14/95 S-110

To sodišče obvešča upnike, da bo II. na-
rok za preizkus terjatev, v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Elegant, p.o., Šent-
jur pri Celju, ki se vodi pod opr. št.
St 14/95, dne 25. 4. 1996 ob 10. uri, soba
106/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 27. 3. 1996

St 8/95 S-111

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Pomurka Mesna industrija, d.o.o.,
Murska Sobota, Panonska 11, bo narok za
preizkus upniških terjatev v ponedeljek
22. 4. 1996. Narok bo pri tem sodišču v sobi
št. 12, z začetkom ob 12. uri.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 27. 3. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Popravek

La-219

V programu lastninskega preoblikova-
nja podjetja Kmetijstvo Vipava Agroind
Vipava 1894, p.o., Vinarska cesta 5, Vipa-
va, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
16/96 z dne 22. III. 1996, se popravi:

1. v  6.  točki  z  naslovom:  Izbrana
je naslednja  kombinacija  načinov  last-
ninskega  preoblikovanja,  se  črta  1.  ali-
nea;

2. v točki 7. 1., z naslovom: Interna raz-
delitev, se 1. odstavek spremeni in spreme-
njen glasi:

Kmetijstvo Vipava Agroind Vipava
1894, p.o., Vinarska cesta 5, Vipava, pozi-
va vse upravičence (zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojence), da v 30 dnevnem
roku od objave poziva v časopisu Delo in
na oglasni deski podjetja, vpišejo delnice v
zamenjavo  za  lastniške  certifikate  ter
tako sodelujejo  pri  interni  razdelitvi  del-
nic.

3. v točki 7.2. se za 2. odstavek doda
naslednji stavek:

Notranji odkup bo potekal istočasno z
interno razdelitvijo delnic.

Kmetijstvo Vipava
Agroind Vipava 1894, p.o.,

Vipava

La-212

Lokaterm, p.o., Škofja Loka, Kidriče-
va c. 55, podaljšuje javni poziv upravičen-
cem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in upo-
kojencem) za sodelovanje v interni razdeli-
tvi in notranjemu odkupu deležev. Javni po-
ziv je bil objavljen v časopisu Delo in na
oglasni deski dne 17. 1. 1996 ter v Uradnem
listu RS, št. 2/96 dne 19. I. 1996.
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Javni poziv se podaljša do vključno
26. 4. 1996.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
064/634-466 pri Ireni Jurca.

Lokaterm, p.o., Škofja Loka

La-213

Podjetje  Goričane,  tovarna  papirja
Medvode, d.d., Ladja 10, objavlja podalj-
šanje  roka  javnega  poziva  za  javni
odkup delnic  podjetja  v  postopku  last-
ninskega preoblikovanja  podjetja.  Rok  se
podaljša za  30  dni  od  objave  ponovitve
poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 9. 5. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 26/95 z dne 12. V. 1995, ponovno
podaljšanje roka pa v časopisu Dnevnik dne
21. 2. 1996 in v Uradnem listu RS, št. 11/96
z dne 23. II. 1996.

Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d.

Št. 24/96 La-220

Merx, Turistično gostinsko podjetje
Košenjak Dravograd, p.o., Meža 3, Dra-
vograd, objavlja, da podaljšuje rok za sode-
lovanje pri interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic podjetja.

Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil na poseben privati-
zacijski podračun se podaljša do 31. 5.
1996.

Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 14/96 z dne 8. III. 1996 in v
časopisu Republika dne 29. 2. 1996 ter na
oglasni deski podjetja.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci pri Mileni Jošt, tel. 0602/83-073.

Merx TGP Košenjak, p.o.,
Dravograd

La-227

Obrtno podjetje Kranj, p.o., Kranj,
Mirka Vadnova 1, podaljšuje rok javnega
poziva  upravičencem  za  zbiranje  certifi-
katov  in  sodelovanje  v  interni  razdelitvi
in notranjem  odkupu  delnic  do  7.  5.
1996.

Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 68/95 z dne 24. XI. 1995 in v
časopisu Delo dne 30. 11. 1995. Prvo po-
daljšanje je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 1/96 z dne 12. I. 1996 in v časopisu
Delo dne 30. 12. 1995. Drugo podaljšanje je
bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 9/96
z dne 16. II. 1996 in v časopisu Delo dne
13. 2. 1996.

Obrtno podjetje Kranj, p.o., Kranj

La-228

Beti, tekstilna industrija, d.d., Tovar-
niška 2, Metlika, podaljšuje rok za vpis
delnic iz interne razdelitve in notranjega
odkupa v postopku lastninskega preobliko-
vanja podjetja. Javni poziv podaljšujemo
vključno do 29. 4. 1996.

Prvi poziv je bil objavljen dne 1. 12.
1995 (Ur. l. RS, št. 69/95) in dne 5. 12.
1995 (časopis Delo), prvo podaljšanje dne

12. 1. 1996 (Ur. l. RS, št. 1/96) in dne 6. 1.
1996 (časopis Delo), drugo podaljšanje dne
12. 2. 1996 (Ur. l. RS, št. 8/96) in dne 6. 2.
1996 (časopis Delo), tretje podaljšanje pa
dne 15. 3. 1996 (Ur. l. RS, št. 15/96) in dne
7. 3. 1996 (časopis Delo).

Za morebitne dodatne informacije so na
voljo Viktor Kozjan, Marija Kočevar in Vi-
da Šegina-Matkovič, tel. 068/58-371.

Beti, tekstilna industrija, d.d.,
Metlika

Št. 49/1/96 La-229

SŽ Zdravilišče Atomske toplice, p.o.,
Podčetrtek 2, Atomske toplice, podaljšu-
je rok za predložitev in zamenjavo lastniš-
kih certifikatov zaposlenih, bivših zapo-
slenih in upokojenih delavcev podjetja in
sistema Slovenskih železnic Ljubljana (po-
ziv je bil objavljen v časopisu Delo dne
28. 8. 1995 in v Uradnem listu RS, št. 42/95
z dne 21. VII. 1995). Sodelovanje pri inter-
ni  razdelitvi  delnic  in  notranjem  odkupu
v postopku  lastninskega  preoblikovanja
podjetja  se  podaljša  do  vključno  26. 4.
1996.

Vse dodatne informacije dobite pri Ireni
Debeljak, jur. in Danielu Brcku, dipl. ek., in
sicer po tel. 063/829-000.

SŽ Zdravilišče Atomske toplice, p.o.,
Podčetrtek

La-231

Trgovsko podjetje Resevna, p.o., Šent-
jur, Mestni trg 3, Šentjur, objavlja podalj-
šanje roka za sodelovanje pri interni razde-
litvi in notranjem odkupu delnic.

Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 70/95, z dne 8. XII. 1995, v
časopisu Novi tednik z dne 7. 12. 1995, ter
na oglasni deski podjetja.

Prvo  podaljšanje  javnega  poziva  je
bilo objavljeno v časopisu Novi tednik z
dne 11. 1. 1996, ter na oglasni deski pod-
jetja.

Drugo podaljšanje javnega poziva je bi-
lo objavljeno v časopisu Novi tednik z dne
29. 2. 1996, ter v Uradnem listu RS, št.
12/96, z dne 29. II. 1996.

Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil na poseben privatiza-
cijski podračun se podaljša do 30. 4. 1996.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci pri Viliju Brencetu, tel. 063/741-331.

Resevna, Trgovsko podjetje, p.o.,
Šentjur

Št. 5 La-233

Proizvodno gradbeno podjetje Ljuto-
mer, p.o., Ljutomer, Ormoška c. 3, po-
daljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem)
k interni razdelitvi in notranjem odkupu del-
nic. Javni poziv je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 33/95 dne 16. VI.
1995 in dnevniku Večer dne 13. 6. 1995.
Istočasno je bil javni poziv objavljen tudi
na oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev za vpis delnic
interne razdelitve in notranjega odkupa, se
podaljša do vključno 20. 4. 1996.

Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja, v dopol-
danskem času po tel. 069/81-137 ter osebno
na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Jel-
ka Kuhar.

Proizvodno gradbeno podjetje
Ljutomer, p.o., Ljutomer

La-217

Izobraževalni center Železarne Štore,
p.o., Kozjanskega odreda 2, Štore objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je z odločbo št. LP 1669/96-MR z dne 20. 2.
1996 sprejela Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo.

1. Firma in sedež: Izobraževalni center
Železarne Štore, p.o., Štore, Kozjanskega
odreda 2, Štore.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Celju,
enota v Celju pod reg. št. 1/2178/00.

2. Matična številka: 5421837.
3. Dejavnost: 80.422 - Srednje usmerje-

no izobraževanje.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba

je v 100% družbeni lastnini, domači kapital
in s polno odgovornostjo.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja - 10%,

– Odškodninski sklad - 10%,
– Sklad RS za razvoj - 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve - 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa -

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju družbenega kapitala, katerega nominalna
vrednost znaša 13,091.000 SIT, izdalo
13.091 delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT in sicer :

– prenos 10% delnic na Kapitalski sklad
invalidskega in pokojninskega zavarova-
nja,

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-
voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic (če bo del deležev ostal
nerazdeljen, bomo razpisali interni razpis
za ožje družinske člane),

– notranji odkup v višini 40% razpisanih
delnic s presežki lastninskih certifikatov ali
z gotovino v skladu s programom notranje-
ga odkupa.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja (1. krog),
da  v  30-dnevnem  roku  po  objavi  tega
oglasa  in  poziva  v  dnevnem  časopisju
in  na oglasni  deski  podjetja  vpišejo
delnice,  ki se  bodo  vodile  v  demateriali-
zirani  obliki  v zameno  za  lastniške
certifikate.

Če bo vpisanih in vplačanih več kot
20% vseh delnic, bo presežek certifikatov
proporcionalno uporabljen za notranji od-
kup.
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Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic namenjenih interni
razdelitvi bo komisija za lastninsko preob-
likovanje z interno objavo na oglasni deski
razpisala nov 15-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju (2. krog).

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsa-
kega upravičenca posebej.

Delnice pridobljene v interni razdelitvi
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
ter na oglasnih deskah podjetja vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma z morebit-
nimi presežki lastniških certifikatov iz in-
terne razdelitve.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njim upravljal Sklad za razvoj.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi Pravila
notranjega odkupa.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen pre-
nosljive samo znotraj programa (posebnost,
so delnice pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so pre-
nosljive dve leti po pridobitvi samo z dedo-
vanjem, po tem obdobju, pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upra-
vičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in delniškega spo-
razuma.

Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali na sedežu podjetja s
certifikati vsak delovnik od 8. do 14. ure, z
gotovino pa vplačevali na privatizacijski po-
dračun podjetja št. 50700-698-86431, oboje
v okviru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 063/771-669 pri Gorazdu Tratniku.

Izobraževalni center
Železarne Štore, p.o., Štore

La-223

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o
izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94),
Podjetje Corona, Proizvodnja in trženje
električnih in plinskih aparatov, d.o.o., Re-
teče 4, Škofja Loka, na podlagi programa o
lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 00840/1996-MV, z dne
14. 3. 1996 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram  lastninskega  preoblikovanja  pod-
jetja.

1. Firma in sedež: Corona, Proizvodnja
in trženje električnih in plinskih apara-
tov, d.o.o., Reteče 4, Škofja Loka.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju,
reg. št. vložka 1-2747-00.

2. Matična številka: 5537878.
3. Dejavnost: 011749.
Osnovna dejavnost podjetja je razvoj, pro-

izvodnja, trženje in servisiranje električnih
in plinskih gospodinjskih aparatov, izdelava
in trženje orodij in storitev, prevoz blaga v
cestnem prometu, trgovina na veliko in malo
z neživilskimi proizvodi in živilskimi pro-
izvodi, zunanjetrgovinska dejavnost.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je organizirano kot družbeno podjetje s
85% družbenega kapitala in podjetje Do-
mel, d.o.o., 15% kapitala.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbe-

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Corona, d.o.o., Reteče 4, Škofja

Loka, poziva upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja), da lahko v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevnem časopisu Gorenjski glas, ter na og-
lasni deski podjetja (s tem, da rok začne teči
z dnem zadnje objave), zamenjajo lastniške
certifikate in potrdila za neizplačan del oseb-
nih dohodkov za začasnice (kasneje delni-
ce) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi
delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v podjetju Corona, d.o.o., Škofja
Loka.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upošte-
valo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Corona, d.o.o., Škofja Loka, po-

ziva upravičence (vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja), da
lahko sodelujejo pri notranjem odkupu del-
nic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upošte-
vanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati, potrdili za neizplačan del osebnih do-
hodkov in denarnimi vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v blagajni, na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 14. ure. Gotovinsko vplačane
delnice se vplačajo na poseben privatizacij-
ski podračun z navedbo “plačilo kupnine za
delnice podjetja v notranjem odkupu”, šte-
vilka: 51510-698-3957.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

9. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 14. ure pri Vrbinc Mirjam, ek.,
in sicer po tel. 064/634-555 ali osebno na
sedežu podjetja.

Corona, d.o.o., Škofja Loka

Št. 75/96 La-224

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanjain o izved-
bi posameznih načinov lastninskega preob-
likovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo LP 01584/1996-IJS, z dne 7. 3.
1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Rekreacijsko turistični center

Žičnice Kranjska Gora, p.o.
Sedež: Kranjska Gora, Borovška cesta

107.
Matična številka: 5001412.
1.2 Pravna oblika organiziranosti: pod-

jetje je registrirano kot podjetje v družbeni
lastnini s polno odgovornostjo pri pristoj-
nem Temeljnem sodišču v Kranju, enota v
Kranju s sklepom Srg 230/89 z dne 3. 7.
1989 pod registrskim vložkom št. 1-364-00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:
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– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju družbenega kapitala, uporabilo nasled-
njo kombinacijo načinov preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo vložijo svoje lastniške certi-
fikate in potrdila na manj izplačane plače v
zameno za delnice ter tako sodelujejo v in-
terni razdelitvi delnic podjetja. Upravičenci
lahko predložijo svoje lastniške certifikate
in potrdila v navedenem roku vsak delovnik
od 8. do 12. ure na blagajni podjetja.

Rok je prekluziven. Upravičenec, ki za-
mudi navedeni rok, ne more sodelovati pri
interni razdelitvi delnic podjetja. Podjetje
bo za interno razdelitev delnic podjetja na-
menilo 20% družbenega kapitala podjetja.
Kolikor bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov in potrdil upravičencev prese-
gla 20% družbenega kapitala, lahko tisti
upravičenci, ki so sodelovali pri interni raz-
delitvi delnic podjetja uporabijo presežek
lastniških certifikatov in potrdil za kupnino
v notranjem odkupu delnic. Pri tem bo pod-
jetje v zameno za lastniške certifikate in
potrdila razdelilo delnice interne razdelitve
in uporabilo presežke lastniških certifikatov
in potrdila za notranji odkup delnic propor-
cionalno za vsakega upravičenca posebej.
V primeru, da bo ostal del delnic, namenje-
nih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-
jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih. Delnice, ki bodo razdelje-
ne v okviru interne razdelitve, so navadne
delnice, ki se glasijo na ime in so neprenos-
ljive dve leti od njihove izdaje, razen z de-
dovanjem. Podjetje bo delnice vodilo v de-
materializirani obliki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v ča-
sopisu Delo vplačajo delnice in tako posta-
nejo udeleženci notranjega odkupa delnic
podjetja. Delnice bo mogoče vplačati na po-
seben privatizacijski račun št.
51530-698-3920, z navedbo: Plačilo kupni-
ne za delnice notranjega odkupa. Delnice se
odkupujejo s 50% popustom. Upravičenci
lahko vplačujejo delnice s presežkom last-
niških certifikatov in potrdil ter z denarnimi
vplačili. Upravičenec, ki zamudi navedeni
rok, ne more sodelovati v notranjem odku-
pu delnic. Delnice, ki bodo pridobljene v
okviru programa notranjega odkupa imajo
lastnosti iz 35. člena uredbe o pripravi pro-
grama preoblikovanja in o izvedbi posamez-
nih načinov lastninskega preoblikovanja

podjetij. Podjetje bo delnice vodilo v dema-
terializirani obliki. Delnice, ki jih bodo upra-
vičenci odkupili z denarnimi vplačili so ne-
prenosljive izven kroga udeležencev notra-
njega odkupa, razen z dedovanjem. V okvi-
ru programa so prenosljive med udeleženci
z omejitvijo, da se število zaposlenih med
udeleženci ne zmanjša pod eno tretjino za-
poslenih v podjetju. Delnice, ki jih bodo
upravičenci pridobili v zameno za presežne
lastniške certifikate, so dve leti od njihove
izdaje neprenosljive, razen z dedovanjem.
Po preteku tega časa postanejo te delnice
enake kot ostale delnice iz programa notra-
njega odkupa. Upravičenci bodo hkrati z
vpisom in vplačilom delnic podpisali tudi
soglasje k aktu o lastninskem preoblikova-
nju in statutu ter pristopili k delničarskemu
sporazumu s pravili notranjega odkupa.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po tel. 064/881-414 ali oseb-
no na sedežu podjetja, kjer jim je na voljo
tudi osnutek statuta delniške družbe ter del-
ničarskega sporazuma s pravili notranjega
odkupa.

Rekreacijsko turistični center
Žičnice Kranjska Gora, p.o.

La-225

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij objavlja Mle-
karna Ptuj, p.o., Ptuj, Čučkova ul. 6, pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je z odločbo št. 888/1996-BR, z dne
22. 3. 1996 odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo.

1. Splošni podatki
1.1 Firma: Mlekarna Ptuj, p.o.
1.2 Sedež: Čučkova ul. 6, Ptuj.
1.3 Matična številka: 5150230.
1.4 Dejavnost: 013050.
Predelava mleka, nakup in prodaja na

veliko in malo mleka in mlečnih izdelkov in
kooperacija z individualnimi proizvajalci.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja:

– zadružni upravičenci – 45%,
– upravičenci iz interne razdelitve –

20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

35%.
3. Način in kombinacije načinov lastnin-

skega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic – 36,36%,
– notranji odkup delnic – 63,64%.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino.

5. Javni poziv k vplačilu delnic
5.1 Interna razdelitev delnic
Mlekarna Ptuj, p.o., poziva vse upravi-

čence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja) da v 45 dneh od
objave javnega poziva v časopisu Večer, v
Uradnem listu RS in na oglasnih deskah v
podjetju predložijo lastniške certifikate in
potrdila po 25.a členu ZLPP v zameno za
delnice in tako sodelujejo pri interni razde-

litvi. Potrdila bodo upravičenci prejeli po
potrditvi izračuna, ki ga potrdi Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj. Če teh po-
trdil ne bodo prejeli v roku objave, bo rok
za vpis delnic podaljšan in objavljen na enak
način. Če bo vrednost zbranih lastniških cer-
tifikatov in potrdil manjša od 20% družbe-
nega 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 pod-
jetja. Vpisni rok je prekluziven.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen bo
podjetje preneslo na Sklad za razvoj za na-
mene odprodaje pooblaščenim investicij-
skim družbam, v skladu z določili 23. člena
zakona.

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 raz-
delitvi, presežne lastniške certifikate oziro-
ma potrdila porabijo za kupnino za delnice
v programu notranjega odkupa tako, da se
presežek certifikatov oziroma potrdil upo-
rabi proporcionalno za vsakega udeleženca
posebej. Upravičenci lahko lastniške certi-
fikate in potrdila predložijo pri Furman He-
leni (blagajna podjetja) vsak delovni dan od
7. do 14. ure. Delnice, ki bodo razdeljene v
okviru interne razdelitve, so navadne, glasi-
jo na ime in so neprenosljive dve leti, razen
z dedovanjem. Nominalna vrednost delnic
je 5.000 SIT, prodajna vrednost delnic je
6.250 SIT.

5.2 Notranji odkup delnic
Mlekarna Ptuj, p.o., poziva vse upravi-

čence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja), da v 45 dneh od
objave javnega poziva v časopisu Večer,
Uradnem listu RS in na oglasnih deskah
podjetja vpišejo in plačajo delnice s 50%
popustom.

Delnice je mogoče vplačati v zamenjavo
presežnih lastniških certifikatov in potrdil
iz interne razdelitve ter z gotovino.

Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-
niške certifikate in potrdila bo potekalo na
sedežu podjetja vsak delovni dan med 7. in
14. uro pri Furman Heleni (blagajna podjet-
ja).

45-dnevni vpisni rok je prekluziven.
Delnice za gotovino je mogoče vplačati

na poseben privatizacijski podračun podjet-
ja pri Agenciji za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje, Podružnica Ptuj, št.
52400-698-20124, z navedbo: Plačilo kup-
nine za notranji odkup.

Če udeleženci z vplačili presežejo celot-
ni znesek kupnine za celotni odstotek druž-
benega kapitala, ki je vključen v program
notranjega odkupa, se vplačani zneski zni-
žajo tako, da pri vplačilu delnic notranjega
odkupa z gotovino in presežnimi lastninski-
mi certifikati in potrdili uporabi kriterij pov-
prečne mesečne plače zadnjih treh mese-
cev. Pri vplačilu delnic samo s presežnimi
lastninskimi certifikati in potrdili, pa pod-
jetje pri zniževanju uporabi proporcionalni
kriterij. Za zadružne upravičence se pri vpla-
čilu presežka uporabi kriterij udeležbe po-
sameznega zadružnega upravičenca v 45%.

Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa, so navadne,
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imenske, dajejo pravico do upravljanja, v
skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo
pravico do dividende. Delnice so neprenos-
ljive izven programa notranjega odkupa za
čas trajanja programa notranjega, razen z
dedovanjem. Delnice so prenosljive v okvi-
ru programa notranjega odkupa.

Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa v zameno za
presežne lastniške certifikate, so enake kot
delnice interne razdelitve in so neprenoslji-
ve dve leti, razen z dedovanjem. Po poteku
dveh let pa so enake kot ostale delnice pro-
grama notranjega odkupa. Nominalna vred-
nost delnic je 5.000 SIT, prodajna vrednost
delnic je 6.250 SIT. S 50% popustom znaša
prodajna vrednost 3.125 SIT. Pri plačilu z
gotovino se prodajna vrednost delnice valo-
rizira od 1. 1. 1993 z indeksom rasti cen na
drobno.

6. Dodatne informacije in oseba za stike
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s postop-

kom lastninskega preoblikovanja podjetja
lahko upravičenci dobijo v dopoldanskem
času po tel. 062/772-121 ali osebno na se-
dežu podjetja na Ptuju, Čučkova ul. 6.

Oseba za stike je Pišek Mihaela.
Mlekarna Ptuj, p.o., Ptuj

Št. 167/96 La-226

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) podjetje
Montaža, Proizvodnja in montaža Lendava,
d.o.o., na podlagi programa lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 01239/1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

1. Firma in sedež: Montaža, Proizvod-
nja in montaža Lendava, d.o.o., Industrij-
ska 4/b, Lendava.

2. Matična številka: 5463289.
3. Dejavnost:
– proizvodnja, projektiranje in monta-

ža: vodovodnih, toplovodnih, plinskih, ak-
limatizacijskih in ventilacijskih naprav ter
instalacij in infraventilacijskih ogrevalnih
naprav; toplovodnih, hladilnih in zvočnih
izolacij; kanalizacij; lahkih jeklenih kon-
strukcij; instalacijskega materiala, opreme,
mobilnih kotlovnic in naprav za vzdrževa-
nje  tlaka;  organizacija  graditve  komplet-
nih objektov  (inženiring),  izvajalski  in-
ženiring;

– transport blaga v cestnem prometu do-
ma in v tujini;

– trgovina na debelo in drobno z gradbe-
nim, sanitarnim, instalacijskim in ogreval-
nim materialom;

– izvajanje gradbenih, obrtniških in dru-
gih podobnih del;

– izvajanje investicijskih del v tujini;
– izvoz lastnih izdelkov in uvoz repro-

dukcijskega materiala, opreme in orodij.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba

z omejeno odgovornostjo v 100% družbeni
lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve poslovnih deležev – 20%,
– upravičenci do notranjega odkupa

poslovnih deležev – 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja podjetja:
– prenos poslovnih deležev v višini 10%

osnovnega kapitala družbe na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja,

– prenos poslovnih deležev v višini 10%
osnovnega kapitala družbe na Odškodnin-
ski sklad,

– prenos poslovnih deležev v višini 20%
osnovnega kapitala družbe na Sklad RS za
razvoj,

– interna razdelitev poslovnih deležev v
višini 20% osnovnega kapitala družbe,

– notranji odkup poslovnih deležev v vi-
šini 40% osnovnega kapitala družbe.

7. Javni poziv upravičencem do interne
razdelitve in notranjega odkupa poslovnih
deležev.

7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence: zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delov-
ce podjetja, da v 30-dnevnem roku po obja-
vi tega oglasa in poziva v časopisu Večer
ter na oglasnih deskah v podjetju predložijo
lastniške certifikate za pridobitev poslovnih
deležev interne razdelitve. Če v navedenem
roku ne bo vpisanih vseh 20% poslovnih
deležev, namenjenih interni razdelitvi, bo
podjetje objavilo interni razpis za ožje dru-
žinske člane zaposlenih. V primeru, da tudi
na podlagi poziva ožjim družinskim članom
ne bodo predloženi lastniški certifikati v
višini 20% osnovnega kapitala podjetja, na-
menjenega interni razdelitvi, bo podjetje
razliko do 20% preneslo na Sklad RS za
razvoj.

Če pa bo vrednost lastniških certifikatov
upravičencev do interne razdelitve presegla
20% osnovnega kapitala družbe, se lahko
presežek certifikatov uporabi za odkup po-
slovnih deležev notranjega odkupa.

Poslovni deleži interne razdelitve so na-
vadni, imenski deleži, ki so neprenosljivi
dve leti od dneva vpisa lastninskega preob-
likovanja podjetja v sodni register, razen z
dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva upravičence do notra-

njega odkupa poslovnih deležev, da v 30
dneh po objavi tega oglasa in poziva v časo-
pisu Večer ter na oglasnih deskah v podjet-
ju, pristopijo k programu notranjega odku-
pa ter vplačajo prvi paket prevzetih poslov-
nih deležev (s 50% popustom), in sicer z
denarnimi vplačili in/ali s presežki lastniš-
kih certifikatov.

Poslovni deleži notranjega odkupa, kate-
re bo podjetje v imenu udeležencev notra-
njega odkupa obročno odkupovalo od Skla-
da RS za razvoj, so navadni, imenski deleži.
Poslovni deleži, vplačani z denarjem, so v
času trajanja programa notranjega odkupa v
skladu s pravili notranjega odkupa prenos-
ljivi med udeleženci programa, pod pogo-
jem, da med udeleženci ostaja najmanj 1/3
zaposlenih in z dedovanjem. Poslovni dele-

ži, vplačani z lastniškimi certifikati, pa so
neprenosljivi dve leti od vpisa lastninskega
preoblikovanja v sodni register (izjema: pre-
nos zaradi dedovanja): po preteku dveh let
pa imajo enak status kot drugi deleži notra-
njega odkupa.

Denarna vplačila poslovnih deležev
notranjega odkupa nakazujejo upravičenci
na privatizacijski podračun št.
51920-698-71372.

8. Poslovni deleži se lahko vpisujejo in
vplačujejo v zgoraj navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 10. ure v prostorih blagaj-
ne podjetja na Industrijski 4/b v Lendavi.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in plačila poslovnih
deležev dobite pri Majdi Petek (tel.
069/75-809).

Montaža, Proizvodnja
in montaža Lendava, d.o.o.

Št. 48/96 La-230

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja podjetje Postojnska jama, turizem,
p.o., program lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je z odločbo št.
LP 01321/1996-ST z dne 12. 3. 1996 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo.

1. Firma in sedež podjetja: Postojnska
jama, turizem, p.o., Jamska cesta 30,
Postojna.

Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Kopru, s sklepom Srg
482/90 z dne 11. 6. 1990, pod št. reg. vložka
1-1263-00.

2. Matična številka: 5004365.
3. Šifra dejavnosti: 080202;
– upravljanje in vzdrževanje Postojnske

jame, Črne in Pivka jame, Planinske jame,
Otoške jame in jame pod Predjamskim gra-
dom ter raziskovanje kraških jam,

– prevoz z jamsko železnico in vodenje
obiskovalcev po jamah in drugih objektih,

– urejanje in vzdrževanje prometnih, par-
kirnih in drugih naprav, ki služijo turistič-
nemu prometu,

– opravljanje menjalniških poslov in dru-
gih storitev za zadovoljevanje potreb obi-
skovalcev,

– prirejanje stalnih in občasnih razstav,
predavanj in prireditev o kraških znameni-
tosti,

– organiziranje in opravljanje rekreacij-
sko-športne ter počitniške dejavnosti,

– opravljanje gostinskih in turističnih
storitev ter prodaja turističnih spominkov,
tobačnih izdelkov in turističnih publikacij.

4. Pravna oblika organiziranosti: Po-
stojnska jama, turizem, p.o., je družbeno
podjetje v 100% družbeni lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj –

20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
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– upravičenci iz naslova notranjega od-
kupa – 40%.

6. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos delnic v višini 10% družbenega
kapitala na Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja (65.654 navad-
nih delnic),

– prenos delnic v višini 10% družbenega
kapitala na Slovenski odškodninski sklad
(65.654 navadnih delnic),

– prenos delnic v višini 20% družbenega
kapitala na Sklad Republike Slovenije za
razvoj (131.308 navadnih delnic),

– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala (131.308 navadnih
imenskih delnic),

– notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala (262.617 navadnih del-
nic).

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje Postojnska jama, turizem, p.o.,

Jamska cesta 30, Postojna, poziva vse upra-
vičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence), da v 30 dneh po objavi tega pozi-
va, vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate in potrdila za neizplačani del ne-
to plač, znižanih do ravni, ki jo v skladu s
33. členom splošne kolektivne pogodbe za
gospodarstvo določa kolektivna pogodba
dejavnosti, ter tako sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate in potrdila
za neizplačani del neto plač za namen inter-
ne razdelitve delnic v dnevnikih Delo, Dnev-
nik in Slovenec ter na oglasnih deskah pod-
jetja.

V primeru, da bo vrednost tako zbranih
lastniških certifikatov in potrdil manjša od
20% družbenega kapitala, bo podjetje obja-
vilo interni razpis za ožje družinske člane
zaposlenih. Za ožje družinske člane štejejo
zakonec zaposlenega ali oseba, s katero
upravičenec živi v dalj časa trajajoči živ-
ljenjski skupnosti, njegovi otroci oziroma
posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe,
ki jih je po zakonu dolžan preživljati. Inter-
ni razpis bo potekal v kadrovski službi pod-
jetja v roku 15 dni od dneva objave interne-
ga razpisa. V primeru, da bo z lastniškimi
certifikati ožjih družinskih članov zaposle-
nih preseženo število delnic internega raz-
pisa, se število proporcionalno zniža za vse
družinske člane, ki sodelujejo v internem
razpisu.

Preostanek delnic, ki so delnice z ozna-
ko A in ne bodo razdeljene niti na ta način,
bo podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj
v skladu z zakonom.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, lahko upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate uporabijo za pridobitev
navadnih delnic v programu notranjega od-
kupa, tako da se presežek certifikatov upo-
rabi proporcionalno za vsakega udeleženca.

Delnice, ki bodo upravičencem razdelje-
ne v okviru interne razdelitve, bodo navad-
ne delnice z oznako B in se bodo glasile na
ime, ter bodo neprenosljive dve leti, razen z
dedovanjem.

Podjetje bo najprej izdalo začasnice.

7.2. Notranji odkup
Podjetje Postojnska jama, turizem, p.o.,

Jamska cesta 30, Postojna, poziva vse upra-
vičence (zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence), da sodelujejo pri notranjem odku-
pu delnic podjetja. Upravičenci lahko kupi-
jo delnice s 50% popustom in možnostjo
postopnega odplačevanja, vendar najmanj
20% takoj, preostanek pa v štirih letih po
1/4 vsako leto.

Upravičenci bodo delnice vpisovali in
vplačevali v 30 dnevnem roku od objave
oglasa in poziva v časopisu Delo, Dnevnik
in Slovenec in na oglasnih deskah podjetja.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
programu notranjega odkupa.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa. Delnice se bodo vplačale: z mo-
rebitnimi presežki lastniških certifikatov,
namensko privarčevanimi deli plač in goto-
vinskimi vplačili, vplačili pripadajočega do-
bička in drugih sredstev udeležencev pro-
grama.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.

Delnice notranjega odkupa so razdeljene
na:

– delnice z oznako C, ki bodo odkuplje-
ne takoj,

– delnice z oznako D, ki bodo odkuplje-
ne takoj z drugimi viri,

– delnice z oznako E, ki bodo odkuplje-
ne od Sklada za razvoj v naslednjih štirih
letih (obročno).

Delnice z oznako C so navadne in imen-
ske, dajejo pravico do upravljanja v skladu s
pravili programa notranjega odkupa, dajejo
pravico do dividende, dajejo ob stečaju ali
likvidaciji podjetja pravico do poplačila so-
razmernega dela stečajne oziroma likvidacij-
ske mase, so neprenosljive izven programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem in
prenosljive v okviru programa notranjega od-
kupa z omejitvijo, da ostaja vsaj 1/3 zaposle-
nih med udeleženci programa.

Delnice z oznako D so navadne in imen-
ske, dajejo pravico do upravljanja v skladu
s pravili programa notranjega odkupa, daje-
jo pravico do dividende, so neprenosljive
izven programa notranjega odkupa, razen z
dedovanjem in prenosljive v okviru progra-
ma med udeleženci programa notranjega od-
kupa z omejitvijo, da ostaja vsaj 1/3 zapo-
slenih med udeleženci programa.

Delnice z oznako E so neodkupljene del-
nice, predvidene s programom lastninskega
preoblikovanja, za obročni notranji odkup s
popustom od Sklada RS za razvoj. Delnice
so navadne in imenske.

8. Vpisovanje in vplačilo delnic
Delnice interne razdelitve in notranjega

odkupa lahko upravičenci v okviru zgoraj
opredeljenega roka vpisujejo vsak delovni
dan od 8. do 15. ure, v računovodstvu pod-
jetja. Delnice notranjega odkupa se lahko
vplačajo v gotovini na privatizacijski po-
dračun št. 52200-698-8222 z navedbo “Pla-
čilo kupnine za delnice podjetja v notra-
njem odkupu”.

9. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s progra-

mom lastninskega preoblikovanja podjetja

Postojnska jama, turizem, p.o. in pogoji vpi-
sa in vplačila, lahko upravičenci dobijo pri
Zineti Kikelj in Zvonku Černaču, vsak de-
lovni dan od 8. do 15. ure (tel. 067/24-241,
067/24-362, 067/25-520).
Postojnska jama, turizem, p.o., Postojna

Št. 9-4/96 La-232

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij, podjetje Tekstilna tovarna Se-
nožeče, p.o., Senožeče 151, Senožeče, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja, ki ga je odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01033/1996-NGT z dne 13. 2. 1996,
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja Tekstilna tovarna Senožeče, p.o.

1. Firma in sedež: Tekstilna tovarna Se-
nožeče, p.o., Senožeče 151, Senožeče.

Pravna organiziranost: družbeno podjet-
je, p.o., s 100% družbenim kapitalom.

2. Matična številka: 5040175.
3. Dejavnost:
– proizvodnja tkanin bombažnega tipa

(iz bombažne in sintetične preje),
– opravljanje storitev tkanja tekstila,
– opravljanje storitev prevoza blaga,
– opravljanje storitev lesno predeloval-

ne in kovinske dejavnosti,
– opravljanje gostinske dejavnosti v

restavraciji Adria,
– opravljanje menjalniških poslov,
– zunanjetrgovinski posli: uvoz reproduk-

cijskega materiala, izvoz blaga in storitev.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Temeljnem sodišču v Kopru s sklepom Srg
801/89.

4. Predvidena lastninska struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja in kombina-
cija načinov lastninskega preoblikovanja

4.1. Predvidena lastninska struktura ka-
pitala po preoblikovanju podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa družbe-

nega kapitala – 40%.
4.2. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40%,
– interna razdelitev delnic – 20%,
– notranji odkup delnic družbenega ka-

pitala – 40%.
5. Javni poziv
5.1. Interna razdelitev
Podjetje Tekstilna tovarna Senožeče,

p.o., Senožeče, poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v roku 60 dni od objave javnega poziva v
časopisu Primorske novice in oglasni deski
podjetja, predložijo svoje lastniške certifi-
kate in potrdila po 25.a členu zakona o last-
ninskem preoblikovanju, v zameno za del-
nice ter tako sodelujejo v interni razdelitvi
delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate in potrdila v navedenem
roku vsak delovnik, razen sobot, od 8. do
14. ure, v upravi podjetja.
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Če upravičenci vpišejo manj kot 20%
delnic, bo podjetje pisno pozvalo ožje dru-
žinske člane zaposlenih k vpisu certifika-
tov, in sicer v roku 15 dni.

V primeru vpisa za več kot 20%, lahko
upravičenci presežek lastniškega certifikata
in potrdil uporabijo kot kupnino za delnice
pri notranjem odkupu.

Delnice interne razdelitve so navadne
imenske ter so neprenosljive dve leti po nji-
hovi izdaji, razen z dedovanjem.

5.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Tekstilna tovarna Senožeče,

p.o., Senožeče, poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 60 dneh po objavi javnega poziva v časo-
pisu Primorske novice in na oglasni deski
podjetja, vpišejo in vplačajo delnice notra-
njega odkupa s 50% popustom.

Kupnina je lahko presežni lastniški cer-
tifikat in potrdilo iz interne razdelitve ali
gotovina, ki se vplača na poseben žiro račun
podjetja, št. 51420-698-6462, pri ARSPPNI
Sežana, z navedbo: “Plačilo kupnine za del-
nice notranjega odkupa”.

Vplačane delnice so navadne imenske
ter dajejo upravičencem pravico do uprav-
ljanja. Delnice, pridobljene za presežne last-
niške certifikate in potrdila iz 25.a člena, so
neprenosljive dve leti od izdaje, razen z de-
dovanjem, nato pa se izenačijo z ostalimi
delnicami notranjega odkupa.

Delnice,  ki  jih  bodo  upravičenci
kupili z denarnimi vplačili, so neprenoslji-
ve izven kroga udeležencev notranjega od-
kupa, razen z dedovanjem. V okviru pro-
grama so prenosljive med udeleženci z
omejitvijo, da se število zaposlenih med
udeleženci ne zmanjša pod 1/3 zaposlenih
v podjetju.

6. Dodatne informacije
Dodatne informacije o programu ter po-

gojih vpisa in vplačila delnic dobite po tel.
067/76-115, pri Nevenki Boljunčič-Faletič,
vsak dan od 8. do 14. ure.

Tekstilna tovarna Senožeče,
p.o., Senožeče

Št. 50/96 La-214

V skladu z 19. členom zakona o latnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
in zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94)
objavlja podjetje Kino podjetje Celje, p.o.,
Krekov trg 3, Celje, na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je z odločbo, št. LP 01077/1996-BJ z dne
4. 3. 1996 odobrila Agencija RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo program lastnin-
skega preoblikovanja podjetja Kino podjet-
je Celje, p.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Kino podjetje Celje,

p.o., Krekov trg 3, Celje.
Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo

MLO Celje, št. 5210/1-47 z dne 25. 9. 1947,
in je vpisano v sodni register pri Temeljnem
sodišču v Celju, enota v Celju, pod registr-
sko število 1-63-00 Celje.

2. Matična številka: 5053056.
3. Dejavnost: 120364.

Osnovna dejavnost podjetja je: predva-
janje filmov.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Kino podjetje Celje, p.o., je pod-

jetje v 100% družbeni lastnini in je organi-
zirano kot podjetje s popolno odgovornost-
jo in ima značaj posebnega družbenega po-
mena.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. Upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
5. Upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. Prenos začasnic poslovnega deleža na

Sklade – 40% (10% + 10% + 20%),
2. Interna razdelitev začasnic poslovne-

ga deleža – 20%,
3. Notranji odkup začasnic poslovnega

deleža – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu za-

časnic poslovnega deleža
4.1 Interna razdelitev začasnic poslov-

nega deleža
Podjetje Kino podjetje Celje, p.o., pozi-

va vse upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v roku 30 dni po objavi tega oglasa, v časo-
pisu Večer, predložijo svoje lastniške certi-
fikate v zameno za začasnice poslovnega
deleža ter tako sodelujejo pri interni razde-
litvi začasnic poslovnega deleža.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve začasnic poslovnega de-
leža v Uradnem listu RS, časopisu Večer in
na oglasni deski podjetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo do-
segli 20% bo podjetje za preostanek zača-
snic poslovnega deleža do 20% vrednosti
celotnega družbenega kapitala podjetja,
opravilo interni razpis za ožje družinske čla-
ne zaposlenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja Kino podjetje Celje, p.o., vsak delovni
dan od 8. do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasni
deski podjetja.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpis-
nih mestih v podjetu.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojen-
ci) večja od 20% družbenega kapitala lahko
upravičenci, ki so sodelovali pri interni raz-
delitvi, presežne lastniške certifikate upora-
bijo za kupnino za začasnice poslovnega
deleža v programu notranjega odkupa, tako
da se presežek certifikatov uporabi propor-
cionalno za vsakega udeleženca posebej.

Preostanek začasnic poslovnega deleža,
ki ne bodo razdeljene niti po prvem in dru-
gem krogu vpisovanja lastniških certifika-
tov v postopku interne razdelitve, bo pod-
jetje preneslo Skladu RS za razvoj za name-

ne odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.

4.2 Notranji odkup začasnic poslovnega
deleža

Podjetje Kino podjetje Celje, p.o., pozi-
va upravičence (vse zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce podjetja), da lah-
ko sodelujejo pri notranjem odkupu zača-
snic poslovnega deleža podjetja. Notranji
odkup začasnic poslovnega deleža bo pote-
kal istočasno z interno razdelitvijo začasnic
poslovnega deleža v višini 40% družbenega
kapitala z upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi bodo prvi paket začasnic poslov-
nega deleža notranjega odkupa vplačali s
presežnimi certifikati in denarnimi vplačili
ter z zamenjavo presežnih lastniških certifi-
katov interne razdelitve.

Kupnina vplačana z denarnimi vplačili
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vplačevanje začasnic poslovnega deleža
za lastninske certifikate in gotovino bo po-
tekalo na blagajni podjetja vsak delovnik
med 8. in 14. uro v 30-dnevnem razpisnem
roku, ki prične teči od dneva objave v dnev-
niku Večer. Vpisni rok je prekluziven.

Začasnice poslovnega deleža so lahko
vplačane z denarjem tudi na poseben pri-
vatizacijski pdoračun podjetja pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informi-
ranje – Podružnica Celje, št.
50700-698-86426 z navedbo: plačilo kupni-
ne za začasnice poslovnega deleža v notra-
njem odkupu, z odobritvijo na žiro račun v
30 dneh po objavi. Vsako nakazilo na pose-
ben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje upravičenec dokaže s potr-
jeno položnico na blagajni podjetja v 30
dneh po objavi v časopisu Večer.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa.
Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnem
mestu.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
začasnic poslovnega deleža oziroma presež-
nih certifikatov presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega ka-
pitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, se vplačani zneski znižajo.

Podjetje v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov in gotovine se vplačani zneski
znižajo ob upoštevanju predzadnejga od-
stavka 32. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

V. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, pri direktorju
podjetja Vivod Bojanu, in sicer po tel.
063/441-950 ali osebno na sedežu podjetja.

Kino podjetje Celje, p.o. Celje

Št. 11/96 La-215

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij objavljamo program
lastninskega preoblikovanja podjetja Gos-
tinstvo Gorca, p.o., Maribor, Meljska c. 58,
ki ga je z odločbo številka LP
01443/1995-KA z dne 11. 7. 1995 odobrila
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Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Gostinstvo Gorca, p.o., Mari-

bor.
Sedež: Meljska c. 58, Maribor.
Matična št. : 5004187.
Dejavnost: 080190-55.401 – Gostinska

dejavnost.
Organiziranost: družbeno podjetje.
2. Predvidena lastniška struktura kapita-

la po preoblikovanju:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne delitve

– 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa – do

40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna delitev – do 20% družbenega

kapitala,
– notranji odkup – do 40% družbenega

kapitala.
Gostinstvo Gorca, p.o.,

Maribor

La-216

Skladno s predpisi o lastninskem pre-
oblikovanju  podjetij  in  na  podlagi  pro-
grama  lastninskega  preoblikovanja  pod-
jetja  Medobčinski  radiodifuzni  zavod
Občin Slovenske Konjice, Šentjur in Šmar-
je pri Jelšah, p.o., – Štajerski val, Šmarje
pri Jelšah 6, ki ga je odobrila Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo z od-
ločbo št. LP 01303/1995-IJS z dne 3. 10.
1995, podjetje  Medobčinski  radiodifuzni
zavod  Občina  Slovenske  Konjice,  Šent-
jur in  Šmarje  pri  Jelšah,  p.o.  –  Štajerski
val,  Šmarje  pri  Jelšah  6,  objavlja  pro-
gram lastninskega  preoblikovanja  pod-
jetja.

1. Firma in sedež: Medobčinski radio-
difuzni zavod Občin Slovenske Konjice,
Šentjur in Šmarje pri Jelšah, p.o., – Šta-
jerski val, Šmarje pri Jelšah 6.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju pod
reg. št. vl. 422-00.

2. Matična številka: 5055938
3. Dejavnost podjetja:
– oddajanje informativnega, zabavnega,

izobraževalnega in oglasnega sporeda.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 10,01%,
– Odškodninski sklad – 10,01%,
– Sklad RS za razvoj – 19,99%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 19,99%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 40,01%.
6. Predvideni načini oziroma kombina-

cije načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10,01% navadnih delnic na

Sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja,

– prenos 10,01% navadnih delnic na
Odškodninski sklad,

– prenos 19,99% navadnih delnic na
Sklad RS za razvoj,

– interna razdelitev navadnih delnic v vi-
šini do 19,99% družbenega kapitala,

– notranji odkup navadnih delnic v viši-
ni 40,01% družbenega kapitala.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
tridesetih dneh po objavi tega poziva vpiše-
jo delnice v zameno za lastniške certifikate
ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi del-
nic. Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 19,99% delnic, namenjenih interni raz-
delitvi, bo z objavo internega razpisa najka-
sneje v štirinajstih dneh začel teči nov tride-
setdnevni rok za vpis delnih ožjih družin-
skih članov zaposlenih v podjetju. Če tudi v
drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 19,99% delnic, bo podjetje preostanek
delnic preneslo na Sklad RS za razvoj. Del-
nice, pridobljene iz interne razdelitve, so
navadne, glasijo na ime in so neprenosljive
dve leti po njihovi idzaji, razen z dedova-
njem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
tridesetih dneh po objavi tega oglasa in po-
ziva v dnevnem časopisju in na oglasni de-
ski podjetja vpišejo in vplačajo delnice s
50% popustom in možnostjo postopnega od-
plačevanja. Delnice se vplačujejo z gotovi-
no oziroma morebitnimi presežki lastniških
certifikatov iz interne razdelitve. Podjetje
bo za notranji odkup delnic namenilo
40,01% družbenega kapitala.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in dajejo poleg pravice udeležbe
na dobičku tudi pravico do upravljanja. Del-
nice so neprenosljive izven programa notra-
njega odkupa za čas trajanja programa, ra-
zen z dedovanjem oziroma so prenosljive v
okviru notranjega odkupa med udeleženci
programa. Delnice, pridobljene za presežne
lastniške certifikate, so neprenosljive dve
leti od izdaje, nato pa se izenačijo z ostalimi
delnicami notranjega odkupa.

8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa lahko upravičenci v okviru zgo-
raj opredeljenega roka vpisujejo vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure v računovodstvu
podjetja.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa ter vplačila lahko upra-
vičenci dobijo v dopoldanskem času pri di-
rektorici podjetja Mimici Kidrič.

Meddobčinski radiodifuzni zavod
Občin Slovenske Konjice, Šentjur in
Šmarje pri Jelšah p.o. - Štajerski val

La-218

Skladno s predpisi o lastninskem preob-
likovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja Agro-
mehanika Kranj, p.o., Hrastje 52 a, Kranj,
ki ga je odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01390/1996-MB z dne 6. 3.
1996, podjetje Agromehanika, Krnaj, p.o.,
Hrastje 52 a, Kranj, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Agromehanika, Pro-
izvodnja in prodaja kmetijske mehaniza-
cije, p.o., Hrastje 52 a, Kranj.

Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču kot registrskem sodišču
v Kranju pod št. reg. vl. 1/1118/00 Kranj.

2. Matična številka: 5095450.
3. Šifra dejavnosti: 011420.
4. Pravna oblika organiziranosti podjet-

ja: podjetje je družbeno podjetje s polno
odgovornostjo.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– upravičenci iz naslova interne razde-
litve delnic v višini 20% (27.778 delnic),

– upravičenci iz notranjega odkupa pod-
jetja v višini 40% (55.555 delnic),

– drugi lastniki – strateški partner v viši-
ni 40% (55.556 delnic).

6. Predvideni načini oziroma kombina-
cija načinov lastninskega preoblikovanja:

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala,

– prodaja delnic podjetja z zbiranjem po-
nudb – 40% družbenega kapitala.

7. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence interne

razdelitve delnic (vse zaposlene, nekdanje
zaposlene, upokojene delavce podjetja in ož-
je družinske člane zaposlenih) da v 30 dneh
po objavi tega oglasa in poziva v dnevnem
časopisu Delo in na oglasni deski podjetja,
vpišejo delnice v zameno za lastniške certifi-
kate. Delnice interne razdelitve, ki jih upra-
vičenci dobijo za lastniške certifikate so na-
vadne, glasijo na ime in so neprenosljive 2
leti po njihovi izdaji, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence notra-

njega odkupa (vse zaposlene, nekdanje za-
poslene in upokojene delavce podjetja), da
v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v
dnevnem časopisu Delo in na oglasni deski
podjetja, vplačajo kupnino za delnice v not-
ranjem odkupu. Delnice notranjega odkupa
se prodajajo s 50% popustom.

7.3 Vpisovanje in plačilo delnic
Upravičenci interne razdelitve in notra-

njega odkupa delnic lahko svoje pravice
uveljavijo v 30-dnevnem prekluzivnem ro-
ku, pri tem dan objave ne šteje v rok, na
sedežu podjetja, vsak delovni dan od 12. do
14. ure. Upravičenci interne razdelitve mo-
rajo ob vpisu delnic predložiti obvestilo o
odprtju računa lastninskega certifikata dr-
žavljana Republike Slovenije, upravičenci
notranjega odkupa pa morajo plačati kupni-
no za delnice na poseben privatizacijski ra-
čun podjetja z navedbo “plačilo kupnine za
delnice notranjega odkupa” in predložiti po-
trdilo o vplačilu ob vpisu delnic do izteka
roka ob 14. uri 30. dne. Ob vpisu delnic bo
podjetje upravičencem izdalo potrdila o
vplačilu delnic.

8. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja pri Darku
Torkarju na sedežu podjetja ali po telefonu
št. 064/331-030 vsak torek in četrtek od 7.
do 11. ure v času trajanja razpisa.

Agromehanika, p.o., Kranj
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La-221

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju in 16. člena uredbe o
pripravi programa lastninskega preobliko-
vanja in izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja objavlja podjetje
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja RTC Krvavec, d.o.o., Kranj.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 00908/1995 – MV z dne
9. 11. 1995 RTC Krvavec, d.o.o., Kranj,
Bleiweisova c. 2.

1. Splošni podatki
1.1 Firma podjetja: Rekreacijsko turi-

stični center Krvavec, d.o.o.
1.2 Sedež podjetja: Kranj, Bleiweisova

c. 2.
1.3 Matična številka podjetja: 5097517.
1.4 Dejavnost podjetja: dejavnost žičnic,

vlečnic (standardna klasifikacija dejavnosti
60.213, enotna klasifikacija dejavnosti
060609).

1.5 Oblika organiziranosti: podjetje je re-
gistrirano kot družba z omejeno odgovor-
nostjo pri Okrožnem sodišču v Kranju s
sklepom št. srg 1666/91 z dne 5. 3. 1992 v
registrskem vložku 1-60-00.

1.6 Lastniška struktura:
– 88,34% družbeni kapital,
– 4,06% Iskra Commerce, Ljubljana,

– 7,60% Sklad za razvoj RS, Ljubljana.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja v odstotkih:

– Odškodninski sklad – 4,417%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 4,417%,
– pooblaščene investicijske družbe sku-

paj – 8,834%,
– upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 8,834%,
– upravičenci iz notranjega odkupa naj-

več – 17,668%,
– Sklad za razvoj – 3,800%,
– Iskra Commerce – 2,030%,
– kupci delnic s poveč. del. kapitala z

javno prodajo – 50,000%.
3. Predvidena kombinacija lastninskega

preoblikovanja
Podjetje se bo preoblikovalo v delniško

družbo. Uporabilo bo naslednjo kombinaci-
jo načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40%,

– interna razdelitev delnic – 20%,
– notranji odkup podjetja – 40%,
– istočasno povečanje delniškega kapi-

tala – 100%.
4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence, da v 30 dneh po obja-
vi tega poziva v časopisih Delo in Gorenjski
glas ter na oglasni deski podjetja zamenjajo
svoje lastniške certifikate ter potrdila po 25.
a členu ZLPP za delnice družbe.

Cena za delnico znaša 2.500 SIT.
Delnice, pridobljene z interno razdeli-

tvijo, imajo oznako B in so navadne, glasijo
na ime in dajejo pravico do upravljanja ter
dividende in v primeru stečaja ali likvidaci-
je pravico do sorazmernega deleža stečajne
oziroma likvidacijske mase. Izdane bodo v

nematerializirani obliki in bodo neprenos-
ljive dve leti po njihovi izdaji, razen z dedo-
vanjem.

4.2 Interni razpis
Podjetje poziva ožje družinske člane

oseb v delovnem razmerju pri podjetju, da v
roku 15 dni po izteku roka iz predhodne
točke 4.1., predložijo lastninske certifikate
v zamenjavo za navadne delnice z oznako B
iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih šte-
jejo:

– zakonec ali oseba, s katero zaposleni ži-
vi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti,

– otroci oziroma posvojenci zaposlenih,
– starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je

zaposleni po zakonu dolžan vzdrževati.
V primeru, da bodo družinski člani pred-

ložili v zamenjavo več certifikatov, kot jih
je predvidenih za ta namen, se bodo njihova
vplačila v certifikatih sorazmerno zmanjša-
la. O tem jih bo podjetje obvestilo v roku 15
dni po izteku roka za vplačilo.

Upravičenci bodo lahko zamenjali certi-
fikate oziroma potrdila na sedežu podjetja v
Kranju, Bleiweisova 2, vsak delovnik med
8. in 12. uro.

4.3 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence, da sodelujejo pri not-
ranjem odkupu delnic. Notranji odkup bo
potekal sočasno z interno razdelitvijo, to je
v 30 dneh po objavi tega poziva v časopisih
Delo in Gorenjski glas ter na oglasni deski
podjetja.

Delnice, ki bodo vplačane s presežnimi
certifikati oziroma potrdili, bo mogoče vpla-
čati na sedežu podjetja v Kranju, Bleiweiso-
va 2, vsak delovnik med 8. in 12. uro.

Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,

ne more sodelovati v notranjem odkupu del-
nic.

Z upoštevanjem 50% popusta znaša kup-
nina za eno delnico 1.250 SIT.

V primeru, če bodo delnice vplačane z
denarnimi vplačili, bodo to delnice oznake
C. Te delnice so navadne, glasijo na ime,
dajejo pravico do upravljanja ter dividende
in v primeru stečaja ali likvidacije pravico
do sorazmernega dela stečajne oziroma lik-
vidacijske mase. Te delnice so prosto pre-
nosljive.

Njihova cena se revalorizira z indeksom
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva
vplačila kupnine Skladu RS za razvoj. Vpla-
čila delnic v gotovini bodo upravičenci vpla-
čali na poseben privatizacijski podračun
51500-698-3796 pri APPNI enota Kranj z
navedbo: Plačilo kupnine za delnice oznaka
C v notranjem odkupu.

Upravičenci lahko vplačajo delnice v no-
tranjem odkupu s presežnimi certifikati ozi-
roma potrdili iz interne razdelitve. Te delni-
ce bodo imele oznako D.

Delnice oznake D, ki so vplačane s pre-
sežnimi lastninskimi certifikati oziroma po-
trdili, so enake delnicam interne razdelitve,
ki so neprenosljive dve leti, razen z dedova-
njem. Po preteku dveh let pa postanejo ena-
ke, kot druge delnice notranjega odkupa.

V programu notranjega odkupa mora so-
delovati več let tretjina zaposlenih v podjet-
ju. Upravičenci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopijo  k  programu  notranjega  odkupa.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
lastniških certifikatov oziroma potrdil pre-
sežejo celotni znesek kupnine za celotni de-
lež družbenega kapitala, namenjenega not-
ranjemu odkupu, uporabi podjetje pri zniža-
nju proporcialno merilo.

V primeru, da bodo udeleženci vplačali
preveč delnic z denarjem, se pri znižanju
uporabi kriterij povprečne mesečne plače v
zadnjih treh mesecih pred vplačilom. Pre-
plačila se vrnejo upravičencem.

4.4 Večanje lastniškega kapitala
K vpisu in vplačilu delnic za povečanje

lastniškega kapitala bodo zainteresirani del-
ničarji pozvani s posebnim javnim pozivom
v časopisih Delo in Gorenjski glas.

5. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s sodelova-

njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delov-
nik med 8. in 12. uro na sedežu podjetja v
Kranju, tel. 064/222-579. Kontaktni osebi
sta Jasto Marcon in Marta Bergant.

RTC Krvavec, d.o.o., Kranj

Javne prodaje delnic
La-222

Na podlagi odobrenega programa last-
ninskega preoblikovanja podjetja ter pridob-
ljenih soglasij Agencije za trg vrednostnih
papirjev RS in Sklada RS za razvoj za javno
prodajo delnic zaradi povečanja lastniškega
kapitala, objavlja podjetje RTC Krvavec,
d.o.o., Kranj, Bleiweisova 2

javni poziv
za vpis in vplačilo delnic

Izdajatelj delnic: Rekreacijsko-turistič-
ni center Krvavec, d.o.o., Kranj, Bleiwei-
sova cesta 2, Kranj.

Vrsta delnice
Delnica iz dokapitalizacije v okviru last-

ninskega preoblikovanja: navadna delnica
na prinosnika z oznako G.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje

Nominalna vrednost celotne izdaje je
411,468.000 SIT oziroma 205.734 delnic;
od tega:

– lastninsko preoblikovanje v višini
205,734.000 SIT oziroma 102.867 delnic in

– dokapitalizacija, ki je predmet te javne
prodaje 205,734.000 SIT oziroma 102.867
delnic.

Nominalna vrednost delnice
Nominalna vrednost delnice je 2.000

SIT.
Prodajna cena delnice
Prodajna cena delnice znaša 4.650 SIT

za eno delnico.
Prodajna cena delnice temelji na izho-

diščni prodajni ceni 2.500 SIT povečani s
koeficientom rasti drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva razpisa tako, da znaša
revalorizirana prodajna cena delnice 4.070
SIT. Izhodiščna prodajna cena izhaja iz lik-
vidacijske vrednosti podjetja. Zaradi velike
naravne pogojenosti dejavnosti družbe in
slabih poslovnih rezultatov v preteklih letih
naložba predstavlja visoko poslovno tvega-
nje. Razlika v višini 580 SIT na delnico je
namenjena pokrivanju stroškov izdaje, pro-
daje in promocije prodaje delnic ter stroš-
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kov postopkov in taks za pridobitev soglasij
za javno prodajo delnic, ki v celoti bremeni-
jo kupce delnic, ki so predmet te javne pro-
daje.

Namen izdaje delnic
Povečanje kapitala družbe z javno pro-

dajo delnic bo omogočilo nadaljnji razvoj
družbe, izpeljavo investicije v zasneževanje
smučišč in zagotovilo optimalno strukturo
virov sredstev. Uresničitev investicije v do-
datno zasneževanje na Krvavcu bo občutno
povečalo zanesljivost obratovanja družbe in
podaljšalo zimsko sezono.

Podatki o dividendah
Delničarji bodo upravičeni do sorazmer-

nega deleža na čistem dobičku prvič za
poslovno leto 1997.

Delničarji bodo desetletni popust za na-
kup smučarskih vozovnic na podlagi bonu-
sa v višini 400 SIT letno na vsako kupljeno
delnico lahko prvič izrabili konec leta 1996
za zimsko sezono 1996/97, kot je določeno
na sedmi strani prospekta za javno prodajo
v točki 1.1.5. Ta popust pa je lahko ogro-
žen, če podjetje prej preneha obratovati.

Začetek in konec (datum) vpisovanja in
vplačevanja delnic

Delnice iz javne prodaje se bo vpisovalo
in vplačevalo 60 dni od dneva objave javne
ponudbe v dnevnem časopisju (Gorenjski
glas in Delo), to je od 2. 4. 1996 do 31. 5.
1996.

Vpisna mesta
Vpisovanje delnic v javni prodaji bo v

prostorih SKB banke, d.d., Ljubljana na
naslednjih vpisnih mestih:

SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-
na 4,

PE Kamnik, Titov trg 9,
PE Kočevje, Trg zbora odposlancev 18,
PE Celje, Vrunčeva 2a,
PE Maribor, Ulica heroja Bračiča 1,
PE Murska Sobota, Kocljeva 14,
PE Gorenjska, Koroška c. 5,
PE Nova gorica, Tolminskih puntarjev 4,
PE Koper, Ferrarska 6,
PE Novo mesto, Novi trg 3,
Agencija Ribnica, Kolodvorska 9a,
Ekspozitura Žalec, Savinjska c. 12,
Ekspozitura Maribor, Ljubljanska 9b,
Agencija Ormož, Vrazova 4,
Ekspozitura Kranj, Staneta Žagarja 30,
Agencija Škofja Loka, Kapucinski trg 3,
Ekspozitura Postojna, Ljubljanska c. 5a,
Agencija Bled, Ljubljanska 4,
Agencija Metlika, Kidričevo naselje,

Blok 4,
Ekspozitura Krško, Krških žrtev 51,
Agencija Sevnica, Trg svobode 4,
Ekspozitura BTC, Šmartinska 152a,
Agencija Kranjska gora, Borovška

c. 103,
Ekspozitura Ptuj, Trstenjakova 2,
Ekspozitura Ljutomer, Stari trg 7,
Agencija WTC, Dunajska c. 156,
Ekspozitura Domžale, Ljubljanska 88,
Agencija Šiška, Celovška 264,
Agencija Črnuče, Dunajska c. 399,
Agencija Grosuplje, Kolodvorska 2,
Agencija Zalog, Agrokombinatska 2,
Ekspozitura Litija, Jerebova 14,
Agencija Zagorje, Cesta zmage 1,
Ekspozitura-Ljubljana, Slovenska c. 56,
Ekspozitura Vrhnika, Cankarjev trg 8,
Ekspozitura Cerknica, Partizanska c. 1,

Agencija Mozirje, Na trgu 19,
Ekspozitura Gornja Radgona, Parti-

zanska 42,
Agencija Lendava, Mlinska ulica 5,
Agencija Radovljica, Šercerjeva 18,
Ekspozitura Gorenjska, Kapucinski

trg 4b,
Agencija Kranj, Koroška c. 5,
Ekspozitura Novo mesto, Glavni trg 10,
Agencija Trebnje, Rimska 6,
Agencija Brežice, Prvih borcev 33,
Agencija Zupančičeva jama, Robbova 14,
Ekspozitura Slovenj Gradec, Franceto-

va 7,
Ekspozitura Sežana, Partizanska 66,
Agencija Teko Celje, Gubčeva 1,
Blagajna pri spodnji postaji kabinske žič-

nice na Krvavec,
Sedež podjetja: Bleiweisova 2, Kranj.
Čas vpisovanja in vplačevanja delnic na

prodajnih mestih banke je obratovalni čas
banke, to je vsak delovni dan med 9. in 12.
uro ter med 14. in 17. uro; na sedežu podjet-
ja vsak delovni dan med 8. in 12. uro; pri
blagajni na spodnji postaji kabinske žičnice
na Krvavec pa vsak dan med 8. in 12. uro.

Pravne osebe, ki bodo odkupile delnice z
namenom nadaljnje prodaje

Ni pravne osebe.
Pravne osebe, ki organizirajo, priprav-

ljajo in izvajajo prodajo novoizdanih vred-
nostnih papirjev

RTC Krvavec, d.o.o., Kranj organizira
in pripravlja izdajo vrednostnih papirjev.
SKB banka, d.d., Ljubljana, bo izvajala jav-
no prodajo novoizdanih vrednostnih papir-
jev iz naslova dokapitalizacije.

Prospekti so na razpolago vsem morebit-
nim kupcem na vseh vpisnih mestih.

RTC Krvavec, d.o.o., Kranj

Razpisi delovnih mest

Št. 10/96 Ob-877

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana, Jamo-
va 39, razpisuje mesto

vodje nabavno prodajne službe.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,

morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev izpolnjevati še naslednje:

– izobrazba VII. stopnje zahtevnosti,
– izkušnje pri vodenju in organizaciji de-

la,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati prilo-

žiti življenjepis.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri

leta.
Pisne prijave kandidatov bomo spreje-

mali 8 dni po objavi na naslov: Institut “Jo-
žef Stefan”, Sekretariat, Jamova 39, Ljub-
ljana.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Ob-968

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

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):

a)
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Kopru,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Krškem;
b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

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

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

Okrajnem sodišču na Jesenicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Kopru,
– 6 prostih mest okrajnih sodnikov na

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

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

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

Okrajnem sodišču v Lenartu,
– 4 prosta mesta okrajnih sodnikov na

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

Okrajnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

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

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

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

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

Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Trebnjem;
II. na podlagi 101. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

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

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

Okrajnem sodišču v Piranu.
Razpisni pogoji:
K I/a,
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje

splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena zako-
na o sodniški službi in posebne pogoje za
izvolitev na mesto okrožnega sodnika, do-
ločene v 2. členu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi.

K I/b, K II/a,
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-983

Svet zavoda ZD Logatec v skladu s
19. členom statuta ZD Logatec razpisuje de-
lovno mesto

direktorja Zdravstvenega doma Loga-
tec.
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Kandidat mora poleg splošnih z zako-
nom določenih pogojev izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima visoko izobrazbo zdravstvene
smeri,

– da ima 5 let delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske in vodstvene

sposobnosti.

Direktorja bomo imenovali za 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite v roku 8 dni od dneva objave
razpisa v ovojnici na naslov: Zdravstveni
dom Logatec, Notranjska 2, Logatec, Svet
zavoda.”

O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
15 dni po sprejemu sklepa o imenovanju
direktorja.

Zdravstveni dom Logatec

Št. 107-96 Ob-984

Svet javnega zavoda ZIK Črnomelj raz-
pisuje delovno mesto

direktorja.
Poleg splošnih mora kandidat izpolnje-

vati še naslednje pogoje:

– visokošolska izobrazba,
– pedagoško andragoška izobrazba,
– strokovni izpit,
– pet let delovnih izkušenj, od tega naj-

manj tri leta na področju izobraževanja
odraslih in kulture.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Pisne  prijave  z  dokazili  o  izpolnjeva-

nju  razpisanih  pogojev  in  programom
dela  in  razvoja  ZIK  pošljite  v  osmih
dneh  po  objavi  razpisa  na  naslov  ZIK
Črnomelj (v ovojnici z oznako “za raz-
pis”).

Kandidate bomo obvestili o izbiri v 15
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju di-
rektorja.

Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj

Razpisi
javnih natečajev

Št. 347/016/95 Ob-891

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90 in
7/93) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.

l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Črnomelj

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo
Vojinske ceste v Črnomlju - II faza
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg

svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je rekon-

strukcija Vojinske ceste v Črnomlju.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo proti plačilu na Občini Čr-
nomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, soba št.
16, vsak delovni dan po objavi razpisa do
dneva za oddajo ponudb v času od 7.30 do
14. ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 12,000.000 SIT.

5. Pričetek razpisanih del je predviden v
začetku maja, konec del pa v drugi polovici
junija 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– rok za izvedbo del.
7. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,

– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izvedbo razpisanih del (registracija pod-
jetja, vodja del....),

– rekapitulacija stroškov v SIT,
– ponudbeni predračun v SIT,
– plačilne pogoje in ugodnosti,
– rok izvedbe razpisanih del,
– način zavarovanja ponudnikovih ob-

veznosti,
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe

iz uvoda tega razpisa.
8. Ponudba  mora  biti  sestavljena  v

slovenskem  jeziku  ter  opremljena  v
zapečateni  ovojnici  z  napisom  “Ne  od-
piraj!  -  ponudba  na  razpis  rekonstrukci-
ja  Vojinske  ceste  v  Črnomlju“.  Pravoča-
sno  prispele  ponudbe  bodo  tiste,  ki  jih
ponudniki pošljejo priporočeno vsaj 30.
dan po objavi razpisa ali osebno vročijo
prvi naslednji dan do 9. ure na naslov: Ob-
čina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črno-
melj.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 31. dan po objavi razpisa ob 9.30
v mali sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svo-
bode 3, Črnomelj.

10. Nepravilno  opremljene,  nepopol-
ne,  nejasne  in  nepravočasne  ponudbe
bodo v postopku odpiranja ponudb izloče-
ne.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančinh sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposob-
nost.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 8 dni po zaključenem roku
za oddajo ponudb.

Občina Črnomelj

Ob-893

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91,
23/92, 30/92, 52/92 in 7/93) Občina Dobre-
polje, Videm 35, Videm-Dobrepolje razpi-
suje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

asfaltiranje lokalnih in krajevnih cest v
Občini Dobrepolje

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za asfaltiranje lokalnih in kra-
jevnih cest na območju občine Dobrepolje v
letu 1996.

2. Investitor del je Občina Dobrepolje,
Videm 35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa
župan Anton Jakopič.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Občine Dobrepolje Videm 35, Vi-
dem-Dobrepolje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: popolnost ponudbe, reference,
ponudbena cena, način plačila in fiksnost
cen, opcija ponudbe, druge ugodnosti.

5. Investitor si pridržuje pravico zmanj-
šati razpisan obseg del z ozirom na razpo-
ložljiva finančna sredstva oziroma odstopa
od podpisa posameznih pogodb, če ne bo
sprejet občinski proračun v predvideni vse-
bini. V teh primerih izvajalec ni upravičen
do odškodnine.

6. Rok za dostavo ponudb je 20. delovni
dan od datuma objave tega razpisa do 8.30.
Pri tem se dan objave (datum Uradnega lista
RS) ter sobote, nedelje in prazniki ne štejejo
kot delovni dnevi. Ponudniki ponudbe lah-
ko pošljejo po pošti ali dostavijo osebno na
naslov Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312
Videm-Dobrepolje, v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj – Razpis za asfaltiranje
LC in KC”.

6. Odpiranje ponudb bo še isti dan ob 9.
uri v prostorih Občine Dobrepolje.

7. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-894

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega 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) Občina Dobrepolje v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Ko-
čevje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzrževalnih del na

gozdnih cestah Občine Dobrepolje v letu
1996

1. Naročnik: Občina Dobrepolje Videm
35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa župan
Anton Jakopič.

2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu občine in na Zavodu za
gozdove Slovenije, OE Kočevje, Kočevje,
Rožna ul. 39, odsek za gozdne prometnice
in tehnologijo dela (Alojz Zavolovšek).

Preklic

"Javni razpis za oddajo del: pridobitev
lokacijske dokumentacije in izdelava pro-
jektne dokumentacije PGD, PZR in PZI za
izgradnjo lutkovnega gladališča v Mariboru,
izvedba Kare Gambrinus" Mestne občine
Maribor, Ob-736, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 17/96 z dne 29. III. 1996 se
prekliče.
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3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela

(strojno in ročno vzdrževanje vozišča; čiš-
čenje propustov, dražnikov in brežin; naba-
va, nakladanje, prevoz in razgrinjanje na-
sipnega materiala; profiliranje vozišča; na-
bava in vgrajevanje dražnikov ter cevnih
propustov),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga in posipavanje vozišča z drobirjem).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,492.830 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
ne, lastna sredstva, ...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996. Dela se izvajajo po
letnem programu del.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti.

7. Ponudbe
Ponudbe za javni razpis predložite v 20

dneh po objavi razpisa na Občino Dobrepo-
lje v zaprti kuverti z oznako. “Ne odpiraj -
javni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih
del na gozdnih cestah Občine Dobrepolje”
in imenom ter naslovom ponudnika.

8. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Dobrepolje

Št. 466-5/96 Ob-902

Republiški zavod za zaposlovanje, Ob-
močna enota Ljubljana, Parmova 32, Ljub-
ljana (celostna podoba), objavlja

razpis
za izvajanje programa “Klubi za iskanje

zaposlitve”
Republiški zavod za zaposlovanje uvaja

v letu 1996 za področje Kočevje in Ribnica
program z nazivom Klubi za iskanje zapo-
slitve. Program financira Zavod in vabi k
sodelovanju organizacije, ki so zainteresi-
rane za izvajanje tega programa.

Kljubi so skupinska oblika usposablja-
nja dolgotrajno brezposelnih, za samostoj-
no in učinkovito iskanje zaposlitve. Klubi
bodo dejavnost, ki se bo izvajala določen
čas, predvidoma 6 mesecev v letu, po pro-
gramu Zavoda. Ta bo tudi zagotavljal uspo-
sabljanje za vodje klubov.

Izvajalec je lahko organizacija, ki je regi-
strirana za izobraževanje ali usposabljanje.

Izvajalec mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

Prostorski pogoji
Za izvajanje kluba sta potrebna dva pro-

stora v skupni izmeri najmanj 50 m2.
Kadrovski pogoji
Vodja kluba mora:
– imeti ustrezne izkušnje pri delu z brez-

poselnimi,

– poznati razmere na lokalnem trgu de-
lovne sile,

– imeti ustrezne osebnostne lastnosti in
– višjo ali visoko stopnjo strokovne izo-

brazbe družboslovne smeri.
Drugi pogoji
Za delo kluba mora izvajalec zagotoviti

dva telefonska priključka, računalnik in ti-
skalnik ter možnost fotokopiranja.

Kontaktna oseba je Andreja Sever, OE
Ljubljana, pri kateri dobite ves dodatni ma-
terial.

Prijava na razpis naj vsebuje:
– izpolnjen vprašalnik za zunanje izva-

jalce (dobite na Območni enoti Ljubljana),
– fotokopijo registracije organizacije,
– dokazilo o razpolaganju s potrebnimi

prostori,
– dosedanje delovne izkušnje vodje kljuba.
Ponudbe s pripisom “Ne odpiraj – razpis

Klub za iskanje zaposlitve” pošljite do
25. 4. 1996 na naslov: Republiški zavod za
zaposlovanje, Območna enota Ljubljana,
Parmova 32, Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996 na
OE Ljubljana, Cigaletova 9, ob 9. uri.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so:

– popolnost ponudbe,
– reference organizacije in vodje kluba,
– cenovna konkurenčnost ponudbe,
– druge ugodnosti, kot npr. lokacija klu-

ba.
Prijavljene organizacije bodo obveščene

o izboru v 18 dneh od javnega odpiranja
ponudb. Dodatne informacije dobite pri An-
dreji Sever na Območni enoti Ljubljana, tel.
325-388, ter pri Staši Bučar-Markič na Cen-
tralni službi, tel. 218-838.

Republiški zavod za zaposlovanje
Območna enota Ljubljana

Ob-875

Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmo-
va 33, Ljubljana, na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96) in 23. člena uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu
1996 (Ur. l. RS, št. 7/96 in 13/96) objavlja

javni razpis
za dodelitev sredstev za sofinancira-

nje investicij:
a) za rejo plemenskih svinj in mladic

na kmetijah, ki jim je dodeljen status rej-
skega središča in

b) za program genske banke v živino-
reji – reja drobnice

I
Sredstva za sofinanciranje investicij v

živinorejski proizvodnji se bodo dodeljeva-
la za naslednja namena:

1. za sofinanciranje investicij v objekte
(boksi za plemenske svinje, boksi za mladi-
ce in izpust) za rejo plemenskih svinj in
mladic na kmetijah, ki jim je dodeljen status
rejskega središča in za kmetije, ki so vklju-
čene v program genske banke krškopoljske-
ga prašiča in

2. za sofinanciranje investicij v objekte
za drobnico, ki je v programu genske banke,
in sicer za bovško ovco, istrsko pramenko
in jezerskosolčavsko ovco.

Višina podpore na posamezno stojišče
pri novogradnjah je:

1. za plemenske svinje 84.000 SIT oziro-
ma za plemenske mladice 42.000 SIT na sto-
jišče, in sicer za največ 50 stojišč za plemen-
ske svinje in 80 stojišč za mladice na kmetijo,

2. za mlečno drobnico 45.000 SIT in za
mesno 30.000 SIT na stojišče, in sicer naj-
več do 100 stojišč na kmetijo.

Za rekonstrukcijo se zagotavlja polovič-
na vrednost podpore, ki je predvidena za
novogradnjo.

Skupna predvidena višina sredstev za na-
mene pod točko 1. in 2. znaša 50,000.000 SIT.

II
Prednost pri kandidiranju na javnem raz-

pisu imajo rejci, katerih kmetija ima status
rejskega središča oziroma rejci, ki imajo
živali vključene v program genske banke za
drobnico in krškopoljskega prašiča. Kmeti-
je s statusom rejskega središča, ki so imele
v letu 1995 status rejskega središča v pri-
pravi in so v letu 1996 pridobile dokončno
potrdilo o statusu rejskega središča, prejme-
jo preostalih 50% sredstev na podlagi nove
vloge. Kolikor bo dovolj razpoložljivih sred-
stev, bodo v letu 1996 le-ta dodeljena tudi
rejskim središčem v pripravi ob predhod-
nem soglasju komisije za licenciranje mer-
jascev.

III
Prijave na razpis vložijo na posebnem

obrazcu, kateremu mora biti priloženo:
– pri novogradnjah pravnomočno grad-

beno dovoljenje oziroma dovoljenje o pri-
glasitvi del, če gre za obnovo objektov;

– potrdilo republiške selekcijske službe
s sedežem na Biotehniški fakulteti – Odde-
lek za zootehniko, Groblje 3, Domžale, da
gre za rejsko središče oziroma za program
genske banke, z navedbo sedanjega in pred-
videnega končnega števila živali, vključe-
nih v program genske banke, oziroma konč-
no število plemenskih svinj ali mladic v
osnovni čredi in

– mnenje kmetijske svetovalne službe.
Vlagatelji s svojim podpisom jamčijo za

pravilnost podatkov, ki so v njih navedeni.
Prijave na javni razpis se vlagajo in

obrazci se dobijo na Poslovnem združenju
prehrane Slovenije, Slovenska 54, Ljublja-
na.

Rok za prijavo na javni razpis je 31. maj
1996. Vlagatelji bodo obveščeni o rezulta-
tih razpisa najkasneje do 30. junija 1996.

IV
Udeleženci, ki jim bodo sredstva dode-

ljena, bodo sklenili pogodbo o sofinancira-
nju investicij z MKGP.

V
Uporabo sredstev bo spremljalo MKGP.

Upravičenci so dolžni kmetijski inšpekciji
omogočiti nadzor nad porabo sredstev.

V primeru nenamenske uporabe ima
kmetijska inšpekcija pravico takoj zahtevati
od upravičenca, da vsa nenamensko porab-
ljena sredstva vrne v enkratnem znesku sku-
paj s pripadajočimi obrestmi. Obresti se ra-
čunajo od dneva nakazila. Obrestna mera se
zaračunava v višini, določeni v skladu z
zakonom o predpisani obrestni meri zamud-
nih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. l.
RS, št. 45/95).

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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Št. 42/96 Ob-903

Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, Ce-
lovška c. 23, objavlja na osnovi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup in montažo dvižne ploščadi za

prevoz invalidnih oseb v pritličju
objekta Muzej novejše zgodovine

1. Predmet razpisa: dobava in montaža
dvižne ploščadi za prevoz invalidnih oseb,
ki deluje na osnovi hidravlike.

Karakteristike:
nosilnost – 300 kg,
višina dviga – 1,5 m,
hitrost dviga – ca. 0,1 m/s,
velikost ploščadi – 900 X 1400 mm,
priključna moč – ca. 1.1 KW,
postaje, dohodi – 3 postaje,
vrata – 850 X 2000 mm.
2. Lokacija montaže je v Ljubljani, Ce-

lovška c. 23.
3. Orientacijska vrednost predvidenih del

znaša 1,350.000 SIT.
4. Predvideni rok za začetek del je takoj

po izbiri najboljšega ponudnika.
5. Ponudniki lahko dobijo vse informa-

cije v upravi Muzeja novejše zgodovine,
Celovška c. 23, Ljubljana.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– najbolj ugodna cena glede na ponuje-

no opremo, dobavo in montažo,
– kvaliteta opreme in montaže,
– plačilni pogoji.
7. Ponudba za razpis mora vsebovati vse

elemente po 10. členu odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 24/92).

8. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo pošljite v Muzej novejše zgodovine,
Celovška c. 23 v Ljubljani, v zaprti kuverti
z oznako “Javni razpis – ne odpiraj”.

9. Ponudbe se bodo odpirale 10. delovni
dan od dneva objave, ob 10. uri, v sejni sobi
Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani.

10. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za zbiranje ponudb. Po-
nudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v roku 5 dni.

Muzej novejše zgodovine
Ljubljana

Št. 353-11/96 Ob-885

Javni razpis
za izgradnjo lokalne ceste Hermonkov
križ, odsek kopališče Mežica–Obretan

1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Predmet razpisa: gradnja – rekonstruk-

cija lokalne ceste kopališče Mežica–Obre-
tanova ravna.

3. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na Občini Mežica.

4. Približna vrednost del je 18,000.000
SIT.

5. Pričetek del bo predvidoma v mesecu
juniju 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: reference, cena, rok izvedbe.

7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
objave.

8. O izidu razpisa bodo vsi ponudniki
obveščeni v roku 15 dni po preteku razpisa.

Št. 353-12/96 Ob-886

Javni razpis
za gradnjo lokalne ceste Polena–Breg

1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Predmet razpisa: gradnja – rekonstruk-

cija lokalne ceste Polena–Breg.
3. Razpisna dokumentacija je na vpogled

na Občini Mežica.
4. Približna vrednost del je 33,000.000

SIT.
5. Pričetek del bo predvidoma v mesecu

septembru 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: reference, cena, rok izvedbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od

objave.
8. O izidu razpisa bodo vsi ponudniki

obveščeni v roku 15 dni po preteku razpisa.

Št. 353-13/96 Ob-887

Javni razpis
za ureditev pločnika vzporedno s

Partizansko cesto v smeri zdravstvenega
doma

1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Predmet razpisa: ureditev pločnika

vzporedno s Partizansko cesto v smeri
zdravstvenega doma Polena-Breg.

3. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na Občini Mežica.

4. Približna vrednost del je 700.000 SIT.
5. Pričetek del bo predvidoma v mesecu

juniju 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: reference, cena, rok izvedbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od

objave.
8. O izidu razpisa bodo vsi ponudniki

obveščeni v roku 15 dni po preteku razpisa.

Št. 353-14/96 Ob-888

Javni razpis
za obnovo vodovoda – odsek Meža
1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Predmet razpisa: obnova vodovoda.
3. Razpisna dokumentacija je na vpogled

na Občini Mežica.
4. Približna vrednost del je 3,500.000

SIT.
5. Pričetek del bo predvidoma v mesecu

maju, dokončanje del v mesecu juniju 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be: reference, cena, rok izvedbe.
7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od

objave.
8. O izidu razpisa bodo vsi ponudniki

obveščeni v roku 15 dni po preteku razpisa.

Št. 353-10/96 Ob-889

Javni razpis
za gradnjo kanalizacije za individualne
hiše ob šolski poti, Mödendorfarjevi in

Ulici kralja Matjaža v Mežici
1. Naročnik: Občina Mežica.

2. Predmet razpisa: izgradnja kanaliza-
cijskih vodov.

3. Razpisna dokumentacija je na vpogled
na Občini Mežica.

4. Približna vrednost del je 14,000.000
SIT.

5. Pričetek del bo predvidoma v mesecu
aprilu 1996, dokončanje del v mesecu maju
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: reference, cena, rok izvedbe.

7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
objave.

8. O izidu razpisa bodo vsi ponudniki
obveščeni  v  roku  15  dni  po  preteku
razpisa.

Občina Mežica

Št. 011-1/95-452 Ob-892

Občina Ljutomer objavlja na podlagi za-
kona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
36/84) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo sanacije plazov na
Kamenščaku in v Jeruzalemu

1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer.

2. Predmet razpisa je izvedba sanacije
plazov na občinski cesti na Kamenščaku
(objekt A) ter na Jeruzalemu (objekt B).

3. Orientacijska vrednost del je
8,000.000 SIT.

4. Pričetek izvajanja del je takoj po pod-
pisu pogodbe.

5. Razpisna dokumentacija obsega:
– prikaz mikrolokacije,
– situacijo predvidene sanacije (1:500),
– geološko poročilo ter lokacijsko dovo-

ljenje.
6. Ponudniki  lahko  dvignejo  oziroma

dobijo po pošti razpisno dokumentacijo na
podlagi dokazila o plačanih stroških. Plači-
lo stroškov se izvede na ŽR št.
51930-630-76197, v višini 5.000 SIT, na-
slovniku:  Občina  Ljutomer,  Odsek  za
GJS, okolje  in  prostor,  Vrazova  1,  Ljuto-
mer.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– izvedbeni roki,
– reference ponudnika na podobnih ob-

jektih,
– ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki.
8. Investitor si pridržuje pravico, da skle-

ne pogodbo za zmanjšan obseg del.
9. Ponudniki oddajo ponudbe v zapeča-

tenih kuvertah za vsak plaz posebej s pripi-
som “Ne odpiraj – plaz Kamenščak – plaz
Jeruzalem”, na naslov Občina Ljutomer,
Vrazova 1, Ljutomer, do vključno 15. ozi-
roma naslednjega delovnega dne po objavi
v Uradnem listu RS, do 12. ure.

10. Odpiranje ponudb bo 16. oziroma na-
slednji delovni dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Ljutomer.

11. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je maksi-
malno 5 dni po odpiranju ponudb.

Občina Ljutomer
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Št. 8/96 Ob-899

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Ptuj ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo ceste, pločnika in javne

razsvetljave v naselju Brstje
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,

Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Projekta

inženiring Ptuj, Ptuj, Trstenjakova ul. 2.
3. Predmet razpisa: izvedba (rekonstruk-

cija) ceste v dolžini 1960 m in širine
4–4,5 m, pločnika v dolžini 1730 m in širini
0,80–1,20 m ter javne razsvetljave (dolžina
kabla 1920 m, 54 svetil).

4. Lokacija: Brstje.
5. Predvidena vrednost ceste s pločni-

kom: 65,000.000 SIT, predvidena vrednost
javne razsvetljave: 6,000.000 SIT.

6. Rok: predviden pričetek del je 15. 5.
1996, dokončanje pa v 30 delovnih dneh.

B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 60 dnevno opcijo, priložiti
naslednje dokumente:

– registracija za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe z varianto fiksnih cen

in izvedbo “na ključ”,
– akceptni nalog v vrednosti 10% po-

nudbe, kot dokazilo resnosti ponudbe, ki ga
investitor vnovči, kolikor izbrani ponudnik
ne pristopi k izvedbi v treh dneh po podpisu
pogodbe,

– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rali stroške za ureditev deponij in gradbiš-
ča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.

C. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B tega razpisa,

– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpovedi 637. člena ZOR,

– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo ceste,
pločnika in javne razsvetljave v naselju Brst-
je” je potrebno dostaviti v 14 dneh po obja-

vi v Uradnem listu RS, na naslov: Mestna
občina Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in
gospodarsko infrastrukturo, Mestni trg 1,
Ptuj, do 12. ure.

Popis del s situacijami, prerezi in detajli,
vse ostale informacije v zvezi z razpisom,
so na voljo na oddelku, tel. 062/772-861
(Purg Tone).

Odpiranje ponudb bo 15. dan po objavi
razpisa, ob 11. uri, v sejni sobi Mestne obči-
ne Ptuj.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Ob-8/96 Ob-900

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Ptuj ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo odsekov

lokalnih cest na območju Mestne občine
Ptuj

Razpisno dokumentacijo dobite na Od-
delku za okolje, prostor in gospodarsko in-
frastrukturo, soba št. 54, vsak dan, strokov-
ne informacije pa vam posreduje Pavlica
Milan (tel. 062/772-731, 772-739), vsak dan
od 8. do 10. ure.

Orientacijska vrednost del:
A) cesta L 6214 Kicar–Velovlak znaša

8,000.000 SIT,
B) cesta L 6213 Gajke–Spuhlja znaša

35,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so: cena, rok

izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis dostavite v roku
15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
vključno do 12. ure, v sobo št. 54/III Mestne
občine Ptuj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj! Ponudba za obnovo lo-
kalnih cest v Mestni občini Ptuj”.

Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri, v prostorih Mestne občine Ptuj (sej-
na soba).

Ponudbeniki bodo obveščeni o izidu v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Št. 8/96 Ob-901

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), Mestna občina Ptuj ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo primarnega kanala Sp.

Hajdina – zbiralnik A
A. Splošni pogoji
1. Investitor: Mestna občina Ptuj, Ptuj,

Mestni trg 1.
2. Projektantska organizacija: Projekta

inženiring Ptuj, Ptuj, Trstenjakova ul. 2.
3. Predmet razpisa: primarni kanal Sp.

Hajdina – zbiralnik A, dolžine 1775 m, ABC
∅ 60.

4. Lokacija: Sp. Hajdina, Rogaška cesta.

5. Predvidena vrednost: ca. 100,000.000
SIT.

6. Rok: predviden pričetek del je 15. 6.
1996, dokončanje pa v dveh mesecih.

B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo v ponudbi, poleg ponud-
benega predračuna z upoštevanim promet-
nim davkom in 60 dnevno opcijo, priložiti
naslednje dokumente:

– registracija za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del,
– dokazila o zagotovljeni dobavi potreb-

nega materiala,
– dokaze o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe z varianto fiksnih cen

in izvedbo “na ključ”,
– akceptni nalog v vrednosti 10% po-

nudbe, kot dokazilo resnosti ponudbe, ki ga
investitor vnovči, kolikor izbrani ponudnik
ne pristopi k izvedbi v treh dneh po podpisu
pogodbe,

– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rali stroške za ureditev deponij in gradbiš-
ča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.

C. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B tega razpisa,

– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena
do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpovedi 637. člena ZOR,

– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo primarne-
ga kanala Sp. Hajdina – zbiralnik A” je
potrebno dostaviti v 14 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in gos-
podarsko infrastrukturo, Mestni trg 1, Ptuj,
do 12. ure.

Popis del s situacijami, prerezi in detajli,
vse ostale informacije v zvezi z razpisom,
so na voljo na oddelku, tel. 062/772-861
(Purg Tone).

Odpiranje ponudb bo 15. dan po objavi
razpisa, ob 11. uri, v sejni sobi Mestne obči-
ne Ptuj.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija vse udeležence razpisa obvestila v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ptuj

Št. 012-01/96 Ob-904

Občina Cerkno objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

podpornega zidu na cesti Cerkno–
Novaki

1. Naročnik del: Občina Cerkno.
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2. Razpisna dokumentacija je na ogled
na Občinskem uradu občine Cerkno, Plati-
ševa ul. 9, Cerkno, kontaktna oseba je Janez
Rupnik (tel. 065/745-131).

3. Predmet razpisa
Izdelava podpornega zidu na cesti Cerk-

no–Novaki.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 15,000.000 SIT.
5. Naročnik si pridržuje pravico spreme-

niti obseg del kot je razpisan glede na pri-
dobitev sredstev (republiška sredstva, sreds-
tva lokalne skupnosti). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

6. Čas izvajanja del: april 1996.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe in garancijski rok,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– registracija z dokazilom o strokovno-

sti.
8. Ponudba mora biti zapečatena in oz-

načena: “Ne odpiraj – ponudba za izdelavo
podpornega zidu na cesti Cerkno–Novaki”.

9. Rok pisne prijave po tem razpisu je 15
dni po objavi v Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo javno peti delovni
dan po končanem roku za oddajo ponudb, in
sicer v Občinskem uradu občine Cerkno,
Platiševa 9, ob 12. uri.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Občina Cerkno

Ob-905

Občina Ravne-Prevalje na podlagi odred-
be 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 za izdelavo projektne

dokumentacije PGD in PZI za
telovadnico pri Osnovni šoli Franja

Goloba na Prevaljah
1. Investitor: Občina Ravne-Prevalje.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izdelavo projektne dokumentacije za izgrad-
njo telovadnice pri Osnovni šoli Franja Go-
loba na Prevaljah, za vso interdisciplinarno
projektno dokumentacijo PGD, PZR, PZI in
PID na osnovi idejno-programske rešitve,
ki jo je izdelal Studio Varia in ostale razpi-
sne dokumentacije.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je izdelal SGP

Kograd Inženiring, d.o.o., Dravograd, v
skladu s konzalting pogodbo št.
P-IVB-526/95 in izhajajočimi pooblastili za
vodenje investitorskega inženiringa.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dnevno dvignejo na SGP Kograd Inženi-
ring, d.o.o., Dravograd, tel. 0602/83-141
(Marija Ježovnik in Zdenka Šmid), kjer do-
bijo tudi eventualna dodatna pojasnila.

Odkupnina za dvig dokumentacije je
6.000 SIT, plačljivo z gotovino, čekom ali
virmanom (ŽR SGP Kograd Inženiring:
51820-601-85114).

4. Obseg javnega naročila

Obseg ponudbe je razviden iz razpisne
dokumentacije in idejnoprogramske rešitve.
Orientacijska vrednost naročila je 3,000.000
SIT.

5. Rok za izdelavo projektne dokumen-
tacije je določen na obdobje 5 mesecev.

6. Vsebina ponudbe in obvezne priloge
je razvidna iz razpisnega tenderja.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– cena ponudbe,
– reference podobnih objektov v zad-

njem nekaj letnem obdobju,
– roki in plačilni pogoji.
8. Roki in način ponudbe
Ponudbe sprejemamo v tajništvu SGP

Kograd Inženiring, d.o.o., Mariborska c. 3 v
Dravogradu, do vključno 10. dne po objavi
v Uradnem listu RS, do 14. ure.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji (de-
lovni) dan ob 10. uri, v prostorih Osnovne
šole Franja Goloba, Prevalje.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z na-
slovom ponudnika in oznako: “Ponudba za
projektno dokumentacijo, telovadnica Os-
novne šole Franja Goloba, Prevalje – Ne
odpiraj!”.

Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno ob-
veščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Postopek javnega razpisa in vse infor-
macije vodi SGP Kograd Inženiring, d.o.o.,
Dravograd.

Občina Ravne-Prevalje

Št. 011-1/95-458 Ob-906

Občina Ljutomer objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) ter zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)

javni razpis
za oddajo del: preureditev pritličja

glasbene šole v Ljutomeru
1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova

1, Ljutomer.
2. Predmet razpisa je preureditev dela

pritličja glasbene šole v Ljutomeru.
3. Predračunska vrednost del znaša ca.

4,000.000 SIT.
4. Pričetek izvajanja del je v mesecu ma-

ju 1996.
5. Razpisna dokumentacija obsega:
– tehnično poročilo,
– popis del,
– tloris obstoječe in predvidene ureditve

prtličja,
– gradbeno dovoljenje.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference in usposobljenost za izvedbo

takšnih del,
– ostale ponudbene ugodnosti, ki jih nu-

di izvajalec.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Odseku za GJS, okolje in
prostorsko planiranje Občine Ljutomer, ozi-
roma dobijo po pošti na podlagi dokazila o
plačanih stroških v višini 6.000 SIT, na ŽR
proračuna Občine Ljutomer, št.
51930-630-76197.

8. Rok za predajo ponudbe je do 15. ozi-
roma naslednjega delovnega dne do 11. ure

po objavi v Uradnem listu RS, v zapečateni
kuverti z oznako “Javni natečaj – Glasbena
šola – Ne odpiraj”, na naslov: Občina Lju-
tomer, Vrazova 1, Ljutomer.

9. Odpiranje ponudb bo 15. oziroma na-
slednji delovni dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Ljutomer.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ljutomer

Št. 61/96 Ob-907

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Osnovna šola F. S. Finžgarja, Lesce, objav-
lja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
odvodov in dovodov dveh krakov

centralne kurjave v Osnovni šoli F. S.
Finžgarja v Lescah

1. Investitor: Osnovna šola F. S. Finž-
garja, Lesce.

2. Predmet razpisa: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del na odvo-
dih in dovodih dveh krakov centralne kurja-
ve v kleti Osnovne šole F. S. Finžgarja v
Lescah, Begunjska 7.

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo – predizmere in popis del lahko intere-
senti prevzamejo v tajništvu šole, v roku 5
dni po objavi razpisa.

4. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.

5. Rok izvedbe del: od 1. 7. 1996 do 15.
7. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
Ogled objekta je možen. Dodatna poja-

snila dobijo interesenti pri ravnatelju šole
(Cene Praprotnik).

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izvajanje” dostavite v zapečateni kuverti v
roku 10 dni od objave tega razpisa, najka-
sneje do 12. ure, na naslov: Osnovna šola F.
S. Finžgarja, Lesce, Begunjska c. 7, 4248
Lesce.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v 20 dneh po končanem razpisnem ro-
ku za dostavo ponudb.

10. Naročnik – investitor si pridržuje pra-
vico do nesklenitve pogodbe po tem razpisu.

Osnovna šola F. S. Finžgarja, Lesce
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Št. 354-01/54/96 Ob-908

Ministrstvo za okolje in prostor na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo strokovnih podlag predpisov,
ki jih mora predpisati Vlada Republike
Slovenije oziroma minister za okolje in
prostor na podlagi prehodnih določb
zakona o varstvu okolja (101. in 102.

člen)
I. Uporabnik: Ministrstvo za okolje in

prostor, Ljubljana, Župančičeva 6.
II. Predmet razpisa je izdelava strokovnih

podlag za pripravo naslednjih predpisov:
1. Predpis o načinu in pogojih določanja

ekološko sprejemljivega pretoka (Qes).
2. Predpisi o mejnih vrednostih emisij

snovi pri odvajanju odpadnih vod iz virov
onesnaževanja.

3. Predpis za kontrolo delovanja komu-
nalnih bioloških čistilnih naprav.

4. Pravilnik o namakanju,
5. Pravilnik in metodologija določeva-

nja zaščitnih območij podzemnih voda.
III. Predvidena vrednost razpisanih del

je 7,000.000 SIT.
IV. Predvideni rok izvajanja nalog: rok

za začetek izvajanja del na strokovnih pod-
lagah bo 1. 5. 1996, za dokončanje pa 31. 12.
1996.

V. Merila za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupi-

ne in potencialnih zunanjih sodelavcev,
– ustreznost kadrovske zasedbe projekt-

ne skupine in potencialnih zunanjih sode-
lavcev,

– usposobljenost ponudnika, da bo večji
del javnega naročila opravil sam s svojimi
strokovnjaki,

– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,
– tehnična opremljenost,
– ugodnosti prijavitelja.
VI. Ponudba mora vsebovati:
1. Predmet razpisa.
2. Organizacijo (firmo) oziroma ime po-

nudnika:
– z vsemi potrebnimi podatki za izpolni-

tev pogodbe,
– overjene podatke o registraciji, v kate-

ro spadajo razpisane naloge, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni,

– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del, vključno
s podatki o tem, za katerega naročnika so
bile opravljene.

3. Projektno skupino:
– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobraz-

beni strukturi in strokovne reference pro-
jektne skupine ponudnika in potencialnih
zunanjih sodelavcev s področja svoje po-
nudbe.

4. Pristopne izjave potencialnih zunanjih
sodelavcev za izvajanje posamezne naloge
v okviru projektne skupine.

5. Datum, do katerega velja ponudba, pri
čemer veljavnost ponudbe ne sme biti kraj-
ša od 45 dni od dneva poteka razpisa.

6. Ovrednoteno ponudbo s specifikacijo
stroškov (ločeno za delo po porabi ur, mate-
rialni stroški, prometni davek) za izdelavo
razpisane naloge za čas trajanja naloge s
terminskim planom izvajanja.

7. Izjavo, da je pri sestavi ponudbe upo-
števal v celoti razpisne in finančne pogoje
naročnika v smislu racionalnejšega gospo-
darjenja s proračunskimi sredstvi.

8. Ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-
ročniku.

9. Navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

VII. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe iz Slovenije.

VIII. Odgovorni nosilec naloge mora bi-
ti v rednem delovnem razmerju pri ponud-
niku in mora izpolnjevati zakonsko oprede-
ljene pogoje za nosilca naloge.

IX. Skupni obseg dela zunanjih sodelav-
cev na nalogi v projektni skupini ne sme
presegati tretjine dela celotne projektne sku-
pine.

X. Ponudnik lahko kandidira za več ali
za posamezne razpisane teme, vendar mora
za vsako razpisano temo podati ločeno po-
nudbo.

XI. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

XII. Ponudnik za izdelavo svoje ponud-
be dvigne razpisno dokumentacijo (projekt-
no nalogo, vzorec ponudbe in vzorec po-
godbe) na Ministrstvu za okolje in prostor,
Upravi RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b, pri V. Plemelj, vsak delovni
dan od 9. 4. 1996 do 16. 4. 1996, med 8. in
10. uro.

Na istem naslovu in v istem času lahko
ponudnik dobi tudi druga pojasnila in infor-
macije v zvezi s pripravo ponudbe.

XII. Pisne prijave z vso potrebno doku-
mentacijo in z oznako “Strokovne podlage
– z navedbo številke in naslova posamezne
razpisane teme – Ne odpiraj – Javni razpis –
ime in naslov ponudnika”, je treba predloži-
ti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 18. 4. 1996 do 15. ure.

XIV. Odpiranje prispelih ponudb bo jav-
no, 19. 4. 1996 ob 13. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor – Uprave RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b (sej-
na soba, I. nadstropje). Pri odpiranju po-
nudb smejo biti navzoči zakoniti predstav-
niki ponudnikov oziroma drugi predstavni-
ki, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.

XV. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 21 dni od dneva odpiranja
ponudb.

XVI. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-909

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Občina Jesenice

javni razpis
za izbiro izvajalca del na obnovi in

sanaciji strehe objekta Kulturni dom na
Javorniku – Jesenice

1. Predmet razpisa je izvajanje del pri
obnovi in sanaciji strehe objekta Kulturni
dom na Javorniku – Jesenice.

2. Orientacijska vrednost del je
5,000.000 SIT.

3. Predvideni rok začetka del je 3. 5.
1996, dokončanje pa 1. 6. 1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– kadri,
– cena,
– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – po-

nudba za dela pri obnovi in sanaciji objekta
Kulturni dom Javornik – Jesenice” je treba
dostaviti v zapečateni kuverti v roku 15 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS, na
naslov: Dominvest Jesenice, p.o., Jesenice,
Pod gozdom št. 2, 4270 Jesenice.

6. Za pravočasno poslane ponudbe se šte-
jejo ponudbe, katere so prispele na naslov v
tč. 5 tega razpisa 15. dan od dneva objave v
Uradnem listu RS, do 12. ure. V primeru, da
je 15. dan sobota, nedelja ali dela prost dan,
se šteje 15. dan prvi naslednji delovni dan
do 12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno v tč. 6, ob 12.15, v prostorih Do-
minvesta Jesenice, Pod gozdom št. 2.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisa razpisna komisija obve-
stila v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

9. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in drugimi podatki lahko interesenti
dobijo od dneva objave razpisa do desetega
dne poteka razpisa, vsak delovni dan od 10.
do 13. ure, na Dominvestu Jesenice, Pod
gozdom št. 2, pri kontaktni osebi Nevenki
Grozina, gr. tehnik (tel. 064/81-355 ali
064/81-142), ob dokazilu o plačani razpisni
dokumentaciji v višini 20.000 SIT na žiro
račun št. 51530-601-13474.

10. Ponudbi morajo poleg elementov in
dokazil iz 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) prilo-
žiti tudi dokazilo o registraciji podjetja –
družbe za dejavnost, katera je predmet tega
razpisa, ne starejše od 30 dni, ter dokazilo o
likvidni sposobnosti podjetja – družbe.

11. Nepravočasno prispele ponudbe ko-
misija ne bo obravnavala.

12. Predstavniki ponudnikov, kateri že-
lijo biti navzoči pri odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti ustrezno pisno pooblastilo,
če jih ne zastopa oseba, ki je pooblaščena v
registraciji podjetja – družbe.

Občina Jesenice
po pooblastilu

Dominvest Jesenice, p.o.

Ob-910

Na podlagi odloka o gospodarskih jav-
nih službah Občine Radovljica (Ur. l. RS,
št. 65/94) in odloka o preoblikovanju jav-
nega podjetja Komunala Radovljica (Ur. l.
RS, št. 67/94), Komunala Radovljica ob-
javlja
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javni razpis
o izbiri izvajalca za izgradnjo vodovoda

Mošnje–Globoko
1. Investitor: Komunala Radovljica,

Ljubljanska c. 27, Radovljica (po pooblasti-
lu Občine Radovljica).

2. Predmet razpisa
Razpis zajema izgradnjo vodovoda Moš-

nje–Globoko.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo, PGD, PZI pro-

jekt, popis del, razpisne pogoje ter vsa dru-
ga pojasnila in razlage, potrebne za izdela-
vo ponudbe, so ponudnikom na vpogled na
Komunali Radovljica, pri Tomažu Grohar-
ju, dig., Ljubljanska c. 27, Radovljica, do
dneva oddaje ponudb, v času med 8. in 10.
uro ali na tel. 064/715-109, 715-373,
714-663.

4. Predmet gradnje
Razpisna dela izgradnje vodovoda dol-

žine 934 m, z raztežilnikom prostornine
18 m3, zajemajo vsa zemeljska, montažna,
gradbena in obrtniška dela, z vsemi priprav-
ljaljnimi in zaključnimi deli.

5. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 13,000.000 SIT.

6. Roki
Pričetek del je predviden v mesecu maju

1996, dokončanje del do srede julija 1996.
7. Merila
Merila za izbiro najugodnejega ponud-

nika:
a) ponudbena cena in pogoji plačila,
b) rok izvedbe,
c) možnost kreditiranja,
d) reference in usposobljenost za izved-

bo takšnih del,
e) ostale ponudbene ugodnosti.
8. Vsebina ponudbe
Ponudba mora poleg elementov, določe-

nih v 12. členu odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93), vsebovati
tudi podpisano izjavo, da izvajalec pristaja
na dodatne razpisne pogoje, navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

9. Predaja ponudb
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

Komunala Radovljica, Ljubljanska c. 27,
Radovljica. Upoštevane bodo ponudbe, vro-
čene do 6. maja 1996 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno in bo v sejni

sobi Komunale Radovljica, Ljubljanska c.
27, Radovljica, 6. maja 1996 ob 12. uri. Pri
odpiranju ponudb morajo prisotni predstav-
niki ponudnikov imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Komunala Radovljica

Ob-911

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-

nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Občina Lendava objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradbena dela pri
sanaciji že izkopanega stolpa in obzidja

na gradu v Lendavi
1. Investitor: Občina Lendava.
2. Predmet razpisa: gradbena dela pri sa-

naciji grajskega stolpa in obzidja po navo-
dilih in nadzoru Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor in Pokrajin-
skega muzeja Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.

4. Predvideni pričetek del je v mesecu
maju, dokončanje pa v juliju 1996.

5. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo razpisanih del vsak delovni dan med
8. in 12. uro na Občini Lendava, Trg Ljud-
ske pravice 5, Lendava.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– garancijski rok, garancija kakovosti iz-

vedbe,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti oziroma jamstva,
– usposobljenost ponudnika za tovrstna

dela,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
grad Lendava” je potrebno dostaviti v zaprti
kuverti na naslov: Občina Lendava, Trg
Ljudske pravice 5, Lendava, do 22. aprila
1996.

8. Odpiranje ponudb bo 24. aprila 1996
ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Lenda-
va.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v 10 dneh po odpiranju po-
nudb.

10. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Lendava,
tel. 76-117.

Občina Lendava

Ob-912

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijska dela

na objektih osnovnih šol v Mariboru
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Predmet razpisa je:
A. Osnovna šola Kamnica, Vrbanska 93,

Kamnica
1. faza – nadzidava šolske zgradbe do 3.

faze in prekritje strehe,
2. faza – dokončanje nadzidave.
B. Osnovna šola Bojan Ilich, Mladinska

13, Maribor
1. faza – rekonstrukcija I. nadstropja,
2. faza – rekonstrukcija II. nadstropja +

stopnišče,
3. faza – izgradnja telovadnice.

C. Osnovna šola Limbuš
1. faza – izgradnja telovadnice in prizid-

ka do 3. faze,
2. faza – dokončanje telovadnice in pri-

zidka.
3. Orientacijska vrednost del:
A.
1. faza – 135,000.000 SIT,
2. faza – 55,000.000 SIT.
B.
1. faza – 30,000.000 SIT,
2. faza – 35,000.000 SIT,
3. faza – 65,000.000 SIT.
C.
1. faza – 70,000.000 SIT,
2. faza – 130,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: od junija 1996 dalje.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– rok izvedbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Staninvesta Maribor, Grajska ul.
7, soba 211/II, prvih 5 dni po objavi razpisa
za točke pod A in B, ter od 15. 4. 1996 dalje
za objekt pod točko C. Projektna dokumen-
tacija je na ogled na istem naslovu.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Teji Strdin, tel. 062/225-011.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 0,20 promile od orientacijske
vrednosti del na žiro račun št.
51800-601-11903, z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis Osnovne šole –
A ali B ali C.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati v 30
dneh od objave v Uradnem listu RS, na na-
slov: Staninvest Maribor, Grajska ul. 7, Ma-
ribor, v zaprti kuverti z oznako:

a) “Dokumentacija Osnovna šola A ali B
ali C”,

b) “Ponudba – Osnovna šola A ali B ali
C”,

za vsako razpisano delo posebej.
8. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan

po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, v kletni sejni
sobi, ob 9. uri.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem likvidnostnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma sklene pogodbo za obseg
del v višini razpoložljivih sredstev po fazah.

Ob-913

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mestna
občina Maribor, Oddelek za družbene de-
javnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, ob-
javlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo, dobavo in

montažo opreme – pohištva za
Mariborsko knjižnico – enota Tabor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Uporabnik: Mariborska knjižnica –
enota Tabor.

3. Predmet razpisa: izdelava, dobava in
montaža opreme – pohištva.

4. Orientacijska vrednost: 11,000.000
SIT.

5. Rok dobave in montaže: 60 dni po
oddaji del.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena vrednost,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti,
– reference.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. do 9.
ure, v prostorih Staninvesta, Maribor, Graj-
ska ul. 7, soba 211/II, pri Marjanju Lakoše-
tu, gr. inž.

Stroški kopiranja in kompletiranja razpi-
sne dokumentacije bremenijo ponudnika in
znašajo 1‰ od okvirne vrednosti razpisanih
del pod točko 4 tega razpisa.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za opremo Knjižnice Tabor”.

9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Ponudbe je potrebno oddati najka-
sneje v 20 koledarskih dneh od objave v
Uradnem listu RS, do 14. ure, na naslov:
Staninvest Maribor, Grajska ul. 7, Maribor.

11. Odpiranje ponudb bo javno, tretji dan
po oddaji ponudb, v kletni sejni sobi Mest-
ne občine Maribor, Mestna uprava, Ul. he-
roja Staneta 1, ob 9. uri. Ponudniki bodo o
izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 2-51/3359/1-95 Ob-914

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Ma-
ribor, Slomškov trg 10, Maribor, razpisuje
na podlagi 53. člena zakona o graditvi ob-
jektov in 7. člena pravilnika o načinu in
postopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo odcepov optičnega

telekomunikacijskega kabla za KATC
Lovrenc na Pohorju in za KATC

Podvelko
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za polaganje kabla z op-

tičnimi vlakni na relacijah:

– SM 173 DV 2 X 110 kV Pekre–Vuhred
– KATC Lovrenc na Pohorju in

– SM 124 DV 2 X 110 kV Pekre–Vuhred
– KATC Podvelka.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo v
Službi za gradnjo TK omrežij podjetja Tele-
kom Slovenije, p.o., PE Maribor, na Gos-
posvetski cesti 84, soba. Natančnejše infor-
macije v zvezi z razpisno dokumentacijo
dobijo ponudniki pri Vladu Jenušu, dipl.
inž., v sobi 114, ali po tel. 062/222-236, od
10. 4. 1996 dalje.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša:
– 12 mio SIT – odcep za KATC Lovrenc

na Pohorju in
– 2,5 mio SIT – odcep za KATC Podvel-

ka.
5. Lokacija objekta:
– stojno mesto 173 daljnovoda

2 X 110 kV Pekre–Vuhred–Lovrenc na Po-
horju in

– stojno mesto 124 DV 2 X 110 kV Pe-
kre–Vuhred – KATC Podvelka.

6. Pričetek del
Predvideni rok pričetka del je 3. junij

1996, predvideni rok dokončanja del 5. av-
gust 1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij in imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokov-
ne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov z optičnimi vlakni ter izkušnje pri
polaganju medkrajevnih in magistralnih ka-
belskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen navodila
o pogojih in postopkih za oddajanje del iz-
vajalcem (Uradno glasilo Telekom Sloveni-
je, št. 5/95).

8. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika so opredeljena v razpisnih pogojih in-
vestitorja.

9. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Tele-

kom Slovenije, p.o., PE Maribor, Slomškov
trg 10, Maribor, ali biti oddane neposredno v
sobi 114 na Gosposvetski 84 v Mariboru,
najkasneje do 6. maja 1996 do 13. ure.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo odcepov optič-
nega telekomunikacijskega kabla za KATC
Lovrenc na Pohorju in KATC Podvelka”.

10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo 8. maja 1996 v

sejni sobi (št. 208) v II. nadstropju zgradbe
na Slomškovem trgu 10 v Mariboru, s pri-
četkom ob 9. uri.

Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v roku najkasneje 14
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije
PE Maribor

Št. 2-0/4/544-1996 Ob-915

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO) Dolgo

polje 2 v Celju
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Dolgo polje 2 v Celju.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 20,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 8. 1996,
predviden rok zaključka del pa je 30. 11. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Dolgo polje 2 v Celju”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 7. 5. 1996 ob 8.
uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismena
pooblastila za zastopanje. Kopijo zapisnika
o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponud-
niki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 2-0/4/544-1996 Ob-916

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO) Griže,

Zabukovica
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
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belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Griže, Zabukovica.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 50,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 7.
1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 4. 1997.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Griže, Zabukovica”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 7. 5. 1996 ob 9.
uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismena
pooblastila za zastopanje. Kopijo zapisnika
o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponud-
niki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 2-0/4/544-1996 Ob-917

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO) Selo-Paka

II. faza v Velenju
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Selo-Paka II.faza v Velenju.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 25,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 7. 1996,
predviden rok zaključka del pa je 30. 10. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na

naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Selo-Paka II. faza v Velenju”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 7. 5. 1996 ob
10. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 2-0/4/544-1996 Ob-918

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave z
optičnim kablom na relaciji Nazarje -

KATC Ljubno ob Savinji
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom na relaciji Nazarje - KATC
Ljubno ob Savinji.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 16,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 7.
1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 10. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom na relaciji Nazarje - KATC
Ljubno ob Savinji.”

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 7. 5. 1996 ob
11. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni

predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 2-0/4/544-1996 Ob-919

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave z

optičnim kablom na relaciji VATC
Slovenske Konjice - KATC Zreče

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom na relaciji VATC Slovenske
Konjice - KATC Zreče.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 19,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 9.
1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 11. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom na relaciji VATC Slovenske
Konjice - KATC Zreče.”

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna
enota Celje, Lava 1, Celje, dne 7. 5. 1996
ob 12. uri v sejni sobi (soba št. 221). Pri-
sotni predstavniki ponudnikov morajo ime-
ti pismena pooblastila za zastopanje. Kopi-
jo zapisnika o odpiranju ponudb bodo do-
bili vsi ponudniki v 7 dneh po odpiranju
ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 2-0/4/544-1996 Ob-920

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)
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javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave z

optičnim kablom na relaciji KATC
Šmarje - Mestinje

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom na relaciji KATC Šmarje - Me-
stinje.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 25,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 8.
1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 11. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom na relaciji KATC Šmarje - Me-
stinje.”

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 7. 5. 1996 ob
13. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije
Poslovna enota Celje

Št. 96 Ob-936

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Logatec, kot investitor

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo

lokalne ceste L 5002 Rovtarske Žibrše -
Tabor

1. Predmet razpisa so zemeljska dela na
lokalni cesti v dolžini 1650 m (brez finega
planuma in asfaltiranja).

2. Orientacijska vrednost del znaša
7,000.000 SIT.

3. Predvideni začetek del je maj 1996.
Rok izvedbe: 30 dni.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno osmega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
8. in 10. uro na Občini Logatec, Tržaška c.
15, Logatec pri Ivanu Povalej (tel. 741-270).

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije vplačati na Občini Logatec
2.000 SIT nepovratnih sredstev.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cena,
– roki izvedbe del in garancijski rok,
– boniteta,
– kreditiranje razpisanih del ter druge

ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj - javni razpis “Modernizacija
lokalne ceste”) na naslov Občina Logatec,
Občinski urad, Tržaška 15, Logatec v 10
dneh po objavi tega razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 10. uri v sejni
sobi Občine Logatec.

8. Investitor oziroma uporabnik si pridr-
žuje pravico, da v primeru pomanjkanja fi-
nančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.

Ob-937

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Logatec, kot investitor

javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del

v Občini Logatec
1. Investitor: Občina Logatec
2. Predmet razpisa: asfaltiranje krajev-

nih cest, ulic in dvorišč v Občini Logatec za
leto 1996.

a) izdelava finega planuma na predhod-
no ustrezno pripravljeni tamponski podlagi
in dobava ter polaganje asfalta po m2, va-
riantno:

a1 - BD 0-22 mm debelini 5 cm in AB
0-8 mm debelini 3 cm in

a2 - BNOS v debelini 7 cm od 0-16 mm,
b) priprava podlage in izdelava asfaltne

mulde (AB 0-11) po dolžinskem metru
Planirana dela se bodo izvajala v času od

maja do novembra 1996.
Predvidena količina je 30.000 m2

3. Orientacijska vrednost del znaša
35,000.000 SIT.

4. Ponudniki dobijo vse informacije vsak
delovni dan med 8. in 10. uro na Občini
Logatec, Tržaška 15 pri Ivanu Povalej (tel.
741-270).

Kotizacija znaša 4.000 SIT in se poravna
ob dvigu razpisne dokumentacije.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– registracija dejavnosti in potrdila o iz-

polnjevanju pogojev za izvajanje razpisanih
del,

– reference,
– roki izvedbe del in garancijski rok,

– kreditiranje razpisanih del,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo oddajte v zaprtih kuvertah z oznako
(Ne odpiraj - javni razpis “Asfaltiranje”) na
naslov Občina Logatec, Občinski urad, Tr-
žaška 15, Logatec v 10 dneh po objavi tega
razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo prvi torek po
izteku razpisnega roka ob 9. uri v sejni sobi
Občine Logatec.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

8. Investitor oziroma uporabnik si pridr-
žuje pravico, da v primeru pomanjkanja fi-
nančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.

9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega
ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.

Občina Logatec

Ob-935

Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice
na podlagi 15. člena odloka o proračunu za
leto 1996 in uredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izgradnjo komunikacijske

infrastrukture za potrebe lokalne mreže
1. Predmet razpisa je izdelava celotnega

ožičenja in dobavo ustrezne strojne opreme,
ki povezuje v integralni sistem vso obstoje-
čo opremo in dopušča možnost razširitve in
dopolnitve.Celotna arhitektura računalniš-
kega omrežja temelji na odprtih sistemih.
Ožičenje je sestavljeno iz dveh centrov:
stavba Občina Jesenice, C. M. Tita 78 ter
stavba “Računovodstvo”, C. M. Tita 78 a.
Oba centra sta med seboj povezana s 6 žilno
optično povezavo, ki je na obeh straneh za-
ključena v optičnih zaključnih omaricah.
Horizontalni razvod kablov v obeh centrih
je izveden z UTP vodniki in na eni strani
zaključen na informacijskih vtičnicah, na
drugi pa na stikalnih matrikah. Ob obeh cen-
trih je predvidena montaža aktivne komuni-
kacijske opreme. Montaža je predvidena v
obstoječe parapetne kanale v ločenih preka-
tih. Komponente in aktivna oprema ter ak-
tivnosti, ki so predmet razpisa, so nasled-
nje:

– kabel UTP 1061 4 parni cat. 5
(1800 m),

– kabel optični LGBC 006 (180 m),
– kabel povezovalni 1,2 m cat 5 (50 kos),
– kabel povezovalni 3,05 m cat 5

(50 kos),
– kabel priključni optični 3 m (2 kos),
– panel priključni 110 AB cat 5 - 24

(3 kos),
– organizator kablov 110 (3 kos),
– vtičnica informacijska cat. 5 dvojna

(25 kos),
– optična zaključna omarica LIU 100A3

(2 kos),
– organizator optičnih kablov 1A4, 1A6

(2 kos),
– konektor optični ST II (12 kos),
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– skoznik optični (12 kos),
– ETERHUB 16 s (2 kos),
– TRANSOPTICS III optični prenosnik

(2 kos),
– kabelAUI (2 kos),
– polica za aktivno opremo (2 kos),
– delo: montaža ožičenja, meritve ter iz-

delava dokumentacije.
2. Za vse zgoranj navedene postavke naj

bo cena podana na enoto mere, za delo pa
tudi predvidena poraba ur.

3. Orientacijska vrednost opreme znaša
1,800.000 SIT.

4. Predvideni rok za izgradnjo lokalne
mreže je med 1. 5. 1996 in 31. 5. 1996.

5. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe (predstavitev podjetja, registracija,
reference, vzorec pogodbe s ponudbenim
predračunom ter prilogami, način obraču-
navanja del, obrazce BON 1, BON 2, BON
3, potrdilo Republiške uprave za telekomu-
nikacije o ustreznosti ponujene opreme).

6. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z imenom ponudnika ter z
oznako “Ne odpiraj!” in “Ponudba za iz-
gradnjo lokalne mreže “ v roku 10 dni po tej
objavi.

7. Merilo za izbiro:
– isti proizvajalec za ponujene kompo-

nente,
– reference ponudnika,
– servis,
– cena,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba.
 8. Informacije lahko dobite na Občini

Jesenice pri Karmen Hribljan (tel.
064/81-040 int. 288).

9. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo v četrtek 25. 4.
1996 ob 8. uri v prostorih Občine Jesenice.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni 7 dni po odpiranju ponudb. Ponud-
be se ponudnikom ne vračajo.

Občina Jesenice

Št. 931-32/96 Ob-947

Republika Slovenija Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Hidrometeorološki zavod Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Vojkova 1b,
objavlja na podlagi določil zakona o prora-
čunu Republike Slovenije (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 40/95)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za opremo in storitve:
I.
1. Prenapetostne zaščite za meteorološ-

ko, hidrološko, ekološko merilno opremo
ter komunikacije.

2. Dobava materiala za instalacije meril-
nih postaj.

3. Dobava in montaža opreme za lokalne
optične povezave merilnih postaj.

4. Ključavničarska dela.
5. Servisiranje, nabava novih merilnikov

oziroma uvoz rezervnih delov za merilnike

naslednjih proizvajalcev: Monitor Labs, Va-
rian, Thermo Environmental Instruments in
Horiba.

6. Servisiranje klimatskih naprav v AMP
postajah.

7. Vzdrževanje strojne in programske
opreme EKO 810 in Meta 789 ter senzorjev
na vseh AMP postajah vključno z mobilno
AMP postajo.

8. Dobava šest kanalnega pisalnika.
9. Dobava računalniškega potrošnega in

pisarniškega materiala.
– papir (80g), ovojnice, zvezki, regi-

stratorji, ovoji za spise;
– (neskončni) računalniški papir

(1+0) formata A4 in A3;
– specialni papirji, folije in nalepke

po katalogu ZWECK-FORM;
– barvni trakovi za matrične tiskalni-

ke znamk EPSON in NEC,
– kasete s črnilom za ink-jet tiskalni-

ke znamk EPSON, HEWLETT PACKARD
in FUJITSU;

– kasete s tonerjem za laserske tiskal-
nike znamk EPSON in HEWLETT PACK-
ARD;

– magnetne diskete formatov 3,5” in
5,25”;

– magnetne kasete DAT 4 mm, dolži-
ne 60 m, 90 m in 120 m;

– specialna čistila in pribor za vzdr-
ževanje računalnikov;

– magnetooptični diski 5,25” 1,3 GB.
10. Storitve tiskanja, črnobelega in barv-

nega fotokopiranja tudi večjih dimenzij.
11. Dopolnilo obstoječe strojne in pro-

gramske opreme za zaščito premoženja in
registracijo delovnega časa na celotni loka-
ciji Vojkova 1.

12. Dobava kemikalij za kemijski in bio-
loški laboratorij.

13. Dobava steklovine in ostalega potro-
šnega materiala za delo v kemijskem in bio-
loškem laboratoriju.

14. Obnova napeljave plinov (Helij, Ar-
gon, Acetilen) v kemijskem laboratoriju.

15. Izvajanje bakterioloških analiz voda.
16. Vzdrževanje in dopolnila inštalacij

na lokaciji Vojkova 1:
– jakotočnih električnih inštalacij;
– telefonskih inštalacij;
– antenskih inštalacij;
– komunikacijskih inštalacij (UTP, opti-

ka, koaksialni kabli).
17. Vzdrževanje PC računalniške opre-

me in dopolnila programske in strojne opre-
me za posebne namene. Ponudbe za dopol-
nila lahko pripravijo le tisti ponudniki, ki so
z razpisom Centra Vlade za informatiko iz-
brani kot usposobljeni.

18. Zidarska in inštalaterska dela manj-
šega prizidka k obstoječi upravni zgradbi.

II.
Merila, ki bodo upoštevna pri izboru
Za vse točke razen točke 15.
a) – celovitost ponudbe;

– reference in velikost ponudnika;
– vključevanje nove opreme v obsto-

ječo;
– izvedbeni ali dobavni roki;
– ponujena cena s plačilnimi pogoji;
– garancijski roki in pogoji garancij;
– oprema mora imeti zagotovljene

ustrezne ateste in zagotovljeno vzdrževanje
ter servisiranje v Republiki Sloveniji in

možnost dodatnega izobraževanja doma in
v tujini;

– eden od pogojev pri izbiri dobavite-
ljev opreme je skladnost postopkov za za-
gotavljanje kakovosti proizvodov in stori-
tev s standardi serije ISO9000 oziroma cer-
tifikat ISO9000.

Za točko 15.
b) – izvajalec mora imeti reference za

izvajanje teh analiz;
– metodologija, ki jo uporablja, mora

biti mednarodno primerljiva;
– podatke mora oddajati v računalniš-

kem zapisu, ki ga bo predpisal naročnik;
– izvajalec mora analize izvajati v svo-

jem laboratoriju, ki mora biti primerno
opremljen;

– reference ponudnika;
– izvedbeni roki;
– ponujena cena s plačilnimi pogoji;

c) Naročnik si pridržuje pravico, da naj-
nižje ponujene cene ne bo imel za najugod-
nejšo;

III.
Informacije z vrednostmi posameznih

postavk so na voljo, po objavi javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS na Hidrometeoro-
loškem zavodu RS – Vojkova 1b, Ljubljana,
in sicer:

– za postavke od 1. do 4. na dir. tel. št.
178 4306;

– za postavke od 5. do 8. na tel. št.
327-461 int. 2104;

– za postavko 9. na dir. tel. št. 178 4208;
– za postavko 10. na dir. tel. št. 178 4119;
– za postavko 11. na dir. tel. št. 178 4119

in 178 4256;
– za postavke od 12. do 15. na dir. tel. št.

178 4102;
– za postavke od 16. do 18. na dir. tel. št.

178 4219.
IV.
Ponudbe s priloženo dokumentacijo mo-

rajo biti obvezno napisane v slovenščini,
vrednosti izražene v slovenski valuti. Pro-
metni davek mora biti prikazan posebej. Po-
nudba mora obvezno vsebovati vse elemen-
te in biti pripravljena v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94). Ponudbi je potrebno obvezno prilo-
žiti:

– sklep o vpisu v sodni register z vsemi
prilogami k sklepu;

– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti;

– izpolnjen in potrjen BON obrazec.
Dokumenti ne smejo biti starejši od treh

mesecev in njihova verodostojnost potrjena
s strani notarja.

V osnovnem ovitku morata biti: sprem-
no pismo s polnim naslovom ponudnika in v
ločenem zapečatenem ovitku priložena po-
nudba z označbo “ne odpiraj ponudba” z
navedbo, na katero točko razpisa se ponud-
ba nanaša. Če je dokumentacija v več ovit-
kih, morajo biti ti označeni po zaporedju in
njihovo število navedeno v spremnem dopi-
su. Nepravilno opremljene ponudbe glede
na določila odredbe in zahteve tega javnega
razpisa bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Ponudbe v predpisani obliki se vložijo:

– osebno v sprejemni pisarni Hidrome-
teorološkega zavoda Republike Slovenije
Vojkova 1b (prvo nadstropje levo);
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– pošljejo kot priporočene poštne pošiljke.
Ponudbe je treba oddati v 15 dneh, po

objavi javnega razpisa, na naslov: Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Hidrometeorološki zavod Republike
Slovenije, Vojkova 1b, Ljubljana, za razpi-
sno komisijo.

V.
Javno odpiranje pravočasno prispelih po-

nudb bo tretji delovni dan po poteku roka
dostave ponudb. Odpiranje bo ob 9. uri v
sejni sobi Hidrometeorološkega zavoda RS,
Vojkova 1b, prvo nadstropje levo. Pri odpi-
ranju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri ponudnika ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Republika Slovenija
Ministrstvo za okolje in prostor

Hidrometeorološki zavod
Republike Slovenije

Ob-948

KS Ptuj, Jadranska 6, Ptuj, objavlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja – uporabnika

prostega televizijskega kanala v
kabelskem sistemu Ptuj

1. Izdajatelj koncesije: KS Ptuj, Kabel-
ska televizija.

2. Predmet razpisa: oddaja prostega tele-
vizijskega kanala za lokalno televizijo v ka-
belskem sistemu Ptuj.

3. Predviden začetek delovanja lokalne
televizije: 1. 5. 1996.

4. Trajanje izdane koncesije: 5 let od
sklenitve pogodbe med koncesionarjem in
lastnikom kabelskega sistema.

5. Osnovna merila za izbiro: na javni raz-
pis se lahko prijavijo vse pravne in fizične
osebe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za
opravljanje dejavnosti s področja televizij-
skega medija, vključno z urejenimi avtor-
skimi pravicami za javno predvajanje avdio
vizuelnih vsebin. Izdajatelj koncesije nudi
možnost povezovanja več ponudnikov za
izvajanje televizijskega programa na odda-
nem kanalu.

Dodatni pogoj: koncesionar bo moral
opravljati del ali celotno dejavnost v pro-
storih KS Ptuj, za katero bo plačeval meseč-
no najemnino 183.000 SIT mesečno.

6. Razpisna dokumentacija s pogoji, ki
jih mora ponudnik izpolnjevati, bo na voljo
v prostorih KS Ptuj od 5. 4. do 19. 4. 1996,
na podlagi potrdila o vplačilu kavcije v viši-
ni 183.000 SIT na žiro račun KS Ptuj. Kav-
cija se bo štela kot mesečna najemnina za
mesec maj, izbranemu prijavitelju, ostalim
pa se bo po izbirnem postopku vrnila.

7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

8. Pisne ponudbe morajo prispeti pripo-
ročeno na KS Ptuj, najkasneje do 22. 4.
1996, s pripisom “Ne odpiraj – TV Ptuj”.

10. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih KS Ptuj, 23. 4. 1996 ob 12. uri.

11. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno
obveščeni v zakonitem roku.

KS Ptuj

Št. 150-96 Ob-949

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje

investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objav-
lja na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo naročil, ki se
financirajo iz proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

gospodarske predstavitve Slovenije v
letu 1996 v Plovdivu in v Bukarešti
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5,
Ljubljana, kot sofinancer.

2. Predmet razpisa je celovita izvedba
predstavitve slovenskega gospodarstva na
mednarodnem tehničnem sejmu v Plovdivu
in mednarodnem sejmu TIB v Bukarešti.
Razstavi bosta na predvidoma od 200 do
250 m2 razstavne površine.

Točna lokacija, datum in cena razstavne-
ga prostora so del tehnične dokumentacije.

3. Ponudniki morajo zagotoviti izvedbo
naslednjih storitev:

a) priprava in izvedba razstave za pod-
jetja-razstavljalce obsega:

– pridobivanje podjetij-razstavljalcev,
– načrt postavitve razstave,
– organizacijo in izvedbo razstave na

ključ,
b) priprava in izvedba centralnega insti-

tucionalnega dela razstave na 80 m2 bruto
površine,

c) logistična priprava poslovne konferen-
ce in tiskovne konference (priprava prosto-
rov, opreme, vabila),

č) priprava in izvedba manjšega kultur-
nega programa ob otvoritvi in na sprejemu,

d) priprava in izvedba sprejema za po-
slovne partnerje in razstavljalce (ca. 200
oseb),

e) obveščanje tuje javnosti (oglaševanje,
ciljno vabljenje in zunanje oglaševanje),

f) izdelava celostne podobne prireditve
in gradiv,

g) priprava in izdelava kataloga in dru-
gih gradiv v bolgarskem in romunskem je-
ziku,

h) po končani predstavitvi izdelava an-
kete med udeleženci razstave in priprava
poročila o predstavitvi,

i) druge aktivnosti po predlogu ponudni-
ka.

4. Urad za gospodarsko promocijo bo so-
financiral storitve iz prejšnje točke v višini
14 mio SIT.

5. V ceno ponudbe mora biti vključen
temeljni prometni davek.

6. Izvajalec s pogodbo prenese vse av-
torske pravice za gradiva iz točke 3.f) na
Urad za gospodarsko promocijo in tuje in-
vesticije.

7. Rok dokončanja del je konec oktobra
1996.

8. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so predvsem:

– reference pri izvajanju takih in podob-
nih del,

– celovitost vsebine ponudbe,
– kakovost predlagane izvedbe,
– cene in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik.
9. Ponudbe morajo biti sestavljene sklad-

no s pogoji citirane odredbe in vsebovati
vso potrebno dokumentacijo.

10. Pisne ponudbe je treba poslati pripo-
ročeno v zaprtih ovojnicah na naslov: Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad
za gospodarsko promocijo in tuje investici-
je, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana z oznako
“Ne odpiraj – razpis” z navedbo “Bolgarija,
Romunija 96”. Ponudba mora na ta naslov
prispeti ne glede na vrsto prenosa te pošilj-
ke najpozneje do 12. ure 25. aprila 1996.
Ponudb, ki ne bodo pravočasne ali pravilno
opremljene, komisija ne bo obravnavala in
bodo vrnjene ponudnikom.

11. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
komisija za odpiranje in ocenjevanje po-
nudb v prostorih Urada za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije na Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, v petek 26. aprila 1996 ob 10.
uri.

12. Vsi ponudniki bodo glede odpiranj
ponudb prejeli zapisnik komisije, pisno pa
bodo obveščeni tudi o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

13. Dodatne informacije in brezplačno
tehnično dokumentacijo v zvezi z razpisom
dobite na Uradu za gospodarsko promocijo
in tuje investicije pri Milanki Jakopič med
9. in 10. uro (tel. 061/178-3557).

Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Št. 131/96 Ob-950

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup opreme za

potrebe izobraževalnega
in raziskovalnega dela na Fakulteti

za šport
1. Kupec: Fakulteta za šport, Ljubljana,

Gortanova 22.
2. Predmet razpisa:
– nabava in montaža opreme za merje-

nje acido-baznega statusa krvi – ABL 5,
– nabava in montaža opreme za ročno

zračno črpalko za umerjenje analizatorja po-
rabe kisika.

3. Vse dodatne informacije dobite po te-
lefonu št. 1401-077 dr. Ušaj Anton.

4. Predvidena vrednost razpisane opre-
me znaša 3,570.000 SIT.

5. Kupec  ni  obvezen  kupiti  najcenejše
opreme.  Kupec  si  pridržuje  pravico,  da
odstopi  od  pogodbe  ne  glede  na  razloge.
V  tem  primeru  ponudnik  nima  pravice
do  uveljavljanja  odškodnine  iz  tega  na-
slova.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika in kontaktno osebo,
– predlog podpisane pogodbe,
– dobavni rok,
– cene v SIT z vključenim ustreznim pro-

metnim davkom,
– reference in prospekti,
– plačilne pogoje, količinski popust,
– drugo z zakonom določeno razpisno

dokumentacijo.
7. Merila za izbiro najugodnejšega kup-

ca ponudnika:
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– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme ter kompati-
bilnost,

– reference za opremo, garancijska doba
in servisiranje,

– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo,

– usposabljanje kupca za delo in upora-
bo sistema “na ključ”.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na naslov: Fakulteta za šport, Gor-
tanova 22, ali osebno v dekanatu fakultete
na istem naslovu z oznako: “Ne odpiraj raz-
pis za ABL 5”. Upoštevali bomo le popolne
ponudbe, ki bodo oddane do roka.

9. Rok za sprejem ponudb je 9. 4. 1996
do 12. ure na Fakulteti za šport.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila 9. 4. 1996 ob 12.30, v sejni sobi Fakul-
tete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Št. 131/96 Ob-951

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup opreme za

potrebe izobraževalnega
in raziskovalnega dela na Fakulteti

za šport
1. Kupec: Fakulteta za šport, Ljubljana,

Gortanova 22.
2. Predmet razpisa:
– nabava in montaža opreme za psiho-

loško diagnostiko – POLIGRAF,
– nabava in montaža opreme za psiho-

loško diagnostiko – CRO serijo psihidiag-
nostičnih inštrumentov.

3. Vse dodatne informacije dobite po te-
lefonu št. 1401-077 Matej Tušak.

4. Predvidena vrednost razpisane opre-
me znaša 5,000.000 SIT.

5. Kupec  ni  obvezen  kupiti  najcenej-
še  opreme.  Kupec  si  pridržuje  pravico,
da  odstopi  od  pogodbe  ne  glede  na
razloge. V tem primeru ponudnik nima pra-
vice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika in kontaktno osebo,
– predlog podpisane pogodbe,
– dobavni rok,
– cene v SIT z vključenim ustreznim pro-

metnim davkom,
– reference in prospekti,
– plačilne pogoje, količinski popust,
– drugo z zakonom določeno razpisno

dokumentacijo.
7. Merila za izbiro najugodnejšega kup-

ca ponudnika:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-

nesljivost in sodobnost opreme ter kompati-
bilnost,

– reference za opremo, garancijska doba
in servisiranje,

– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo,

– usposabljanje kupca za delo in upora-
bo sistema “na ključ”.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na naslov: Fakulteta za šport, Gor-
tanova 22, ali osebno v dekanatu fakultete
na istem naslovu z oznako: “Ne odpiraj raz-
pis za Poligraf”. Upoštevali bomo le popol-
ne ponudbe, ki bodo oddane do roka.

9. Rok za sprejem ponudb je 9. 4. 1996
do 12. ure na Fakulteti za šport.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila 9. 4. 1996 ob 12.30, v sejni sobi Fakul-
tete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Fakulteta za šport, Ljubljana

Ob-952

Elektrarna Brestanica, Cesta prvih bor-
cev 18, Brestanica, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
posodobitev posluževanja in vodenja

parnih naprav
1. Investitor: Elektrarna Brestanica.
2. Predmet razpisa je posodobitev poslu-

ževanja in vodenja treh parnih kotlov na
odpadno toploto ter dveh parnih turbin z
naslednjimi glavnimi zahtevami:

– izdelava potrebne dokumentacije,
– dobava opreme po izdelanem projektu,
– vgradnja dobavljene opreme,
– zagon vgrajene opreme,
– poizkusno obratovanje procesa,
– tehnični prevzem procesa.
3. Orientacijska vrednost: 30,000.000

SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je junij

1996.
5. Predvideni rok zaključka del je de-

cember 1996.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v roku sedmih dni po objavi v
Uradnem listu, od 8. do 12. ure, v tajništvu
Elektrarne Brestanica, in sicer ob predloži-
tvi potrdila o vplačilu nepovratnih sredstev
v znesku 20.000 SIT, na žiro račun Elek-
trarne Brestanica št. 51600-601-10014.

7. Pondube smejo dati le ponudniki, ki
so odkupili razpisno dokumentacijo. Na en
odkupljeni izvod razpisne dokumentacije ni
dovoljeno dati več ponudb.

8. Ponudbo z oznako “Ponudba za poso-
dobitev posluževanja in vodenja parnih na-
prav – ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
treh izvodih, v zapečateni kuverti, do
25. aprila 1996, do 11. ure na naslov: Elek-
trarna Brestanica, Cesta prvih borcev 18,
8280 Brestanica. Na hrbtni strani kuverte
mora biti ime in naslov ponudnika.

9. Ponudba mora vsebovati:
– specifikacijo opreme in storitev s ce-

nami,
– rok dobave,
– plačilne pogoje,
– garancijske pogoje in način vzdrževa-

nja opreme po preteku garancijske dobe,
– reference ponudnika.
10. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– sodobnost, kvaliteta in zanesljivost iz-

vedbe,
– cena,
– finančni pogoji,

– rok izvedbe,
– dosedanje reference.
11. Odpiranje ponudb bo 25. aprila ob

12. uri, v sejni sobi Elektrarne Brestanica.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo po-
nudniki obveščeni v roku 30 dni po odpira-
nju ponudb.

12. Dodatne informacije lahko interesen-
ti dobijo od 7. do 10. ure v Elektrarni Bre-
stanica, pri Alojzu Kozinc, tel. 0608/79-150.

Elektrarna Brestanica

Ob-954

Republika Slovenija, Ministrstvo za oko-
lje in prostor; Župančičeva 6, Ljubljana, in
organi v sestavi (razen za Geodetsko upra-
vo RS in Hidrometeorološki zavod RS), na
podlagi zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega

materiala
I. Predmet razpisa je nakup pisarniškega

materiala v letu 1996.
II. Orientacijska vrednost razpisa za na-

bavo znaša 35,000.000 SIT.
III. Lokacija dostave: različne lokacije v

Ljubljani.
IV. Rok dobave: sukcesivno do konca

leta 1996.
V. Specifikacijo, lokacije organov ter do-

datne informacije za izdelavo ponudbe do-
bijo interesenti na Ministrstvu za okolje in
prostor, Uprava RS za varstvo narave, Voj-
kova 1b, Ljubljana.

VI. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika z na-

vedbo pooblaščene osebe,
2. Dokazilo o registraciji, ki ni starejša

od 3 mesecev,
3. BON 1, 2 oziroma 3 za podjetja, za

obrtnike pa obrtno dovoljenje,
4. Reference,
5. Cene za blago po specifikaciji morajo

biti:
– določene v SIT,
– oblikovane fco kupec,
– s posebej prikazanim prometnim dav-

kom,
– oblikovane na dan 1. 4. 1996 in fiksne

za nadaljnjih šest mesecev (cene se od 1. 10.
1996 usklajujejo glede na uradno objavlje-
ne podatke o gibanju drobnoprodajnih cen),

6. Tehnično propagandno gradivo za ves
ponujen material,

7. Dobavne roke,
8. Popuste in druge ugodnosti,
9. Jamstvo za kvalitetno izvedbo posla

in kvaliteto materiala,
10. Ponudba naj upošteva rok plačila 30

dni po dobavi.
Dokumentacija ponudbe mora biti ureje-

na v zgoraj navedenem vrstnem redu.
VII. Merila za izbor ponudnikov so na-

slednja:
1. Cena,
2. Kvaliteta materiala,
3. Brezplačna dostava na različne loka-

cije,
4. Celovitost ponudbe,
5. Dobavni roki in plačilni pogoji,
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6. Jamstva,
7. Popusti in druge ugodnosti,
8. Reference ponudnika,
9. Možnost dodatne ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico skleniti po-

godbo za posamezno vrsto pisarniškega ma-
teriala z različnimi ponudniki, ki bodo za
konkreten material najugodnejši.

VIII. Postopek razpisa
1. Pondube morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
najkasneje do 19. 4. 1996 do 12. ure.

2. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro dobaviteljev pisarniškega materia-
la” ter točnim nazivom in naslovom ponud-
nika.

3. Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1996
ob 10. uri v sejni sobi Uprave RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana. Predstavni-
ki ponudnikov morajo imeti s seboj pisno
pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

5. Vse informacije in pojasnila lahko do-
bite pri Vesel Milanu, Vojkova 1b, Ljublja-
na, telefon 1784000.

Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-955

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za nabavo opreme za srednje šole

elektrotehniške usmeritve
Splošni podatki
1. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,

Župančičeva 6, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: nakup opreme za iz-

vajanje praktičnega pouka in laboratorijskih
vaj.

3. Razpisna dokumentacija
Podrobnejše informacije o razpisani

opremi lahko zainteresirani dobijo ob tor-
kih in četrtkih od 9. do 10. ure, oziroma po
predhodni najavi pri Davorinu Majkusu,
Center RS za poklicno izobraževanje, Kav-
čičeva 66, Ljubljana (tel. 447-386), ostale
informacije pa na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Služba za investicije (tel. 212-838).

4. Predmet razpisa (orientacijsko):
a) delovno mesto za elektroniko, ki vse-

buje (40 kosov);
– napajanje (enofazno izmenično) z

vklopom, zasilnim izklopom, zaščito (FID
25/0,03 A)

– regulirano neglajeno enosmerno in iz-
menično napajanje (0-250 V/3 A in 0-25
V/5 A), konstantna napetost 25 V/5A,

– tri enofazna priključna mesta,
– trifazno napajanje z motorskim stika-

lom za vklop in zaščito,
– napajanje z enosmerno stabilizirano

napetostjo 24 V/1A : 5 V/1 A; +12 in -12
V/1 A in konstantno izmenično napetostjo 2
× 12 V/1 A s pušami za povezavo med mi-
zami,

– dvojno regulacijsko napajanje z mož-
nostjo kontrole napetosti in toka 0-25 V s
tokovno zaščito 0,1 - 3 A,

– povezavo med računalniškimi porti in
zunanjimi porti in povezavo v mrežo preko
antenske utičnice,

– dvokanalni osciloskop do 30 Mhz,
– Funkcijski generator 2 Mhz,
– števec do 1,6 Ghz,
b) delovno mesto za učitelja, ki vsebuje

(2 kosa):
– napajanje (enofazno izmenično) z

vklopom, zasilnim izklopom, zaščito (FID
25/0, 03 A)

– povezavo med računalniškimi porti in
zunanjimi porti in povezavo v mrežo preko
antenske utičnice,

– povezavo med mizami in učiteljevo mi-
zo preko puš do AC 380 V/16 A,

c) merjence, ki omogočajo izvajanje vaj
skladno z učnimi načrti in katalogi znanj
(10 kompletov).

5. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša 30,000.000 SIT.

6. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pi-
sne ponudbe, ki bodo prispele do vključno
6. maja do 14. ure na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Žu-
pančičeva 6, 1000 Ljubljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: “Javni razpis – Elektro, ne odpi-
raj!”

7. Ponudba za razpis mora vsebovati ele-
mente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalcev opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem je-

ziku,
– dobavni rok,
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT fco. šole, vključno s temelj-

nim prometnim davkom.
9. Kupec zahteva za zavarovanje izpol-

nitve obveznosti:
– BON-1, BON-2, BON-3, ki ne sme biti

starejši od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka,

– izjavo ponudnika, da bo v primeru iz-
bora izročil:

– za dobro izvedbo posla: akceptni
nalog v višini 30% vrednosti kupnine,

– za dobro izvedbo garancijskih ob-
veznosti: akceptni nalog v višini 5% vred-
nosti kupnine.

Na zahtevo kupca bodo ponudniki mora-
li omogočiti preizkus ponujene opreme.

Kupec bo sprovedel plačilo v 15 dneh po
izdobavi opreme šolam.

10. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil.

11. Odpiranje ponudb bo 8. maja 1996
ob 10. uri na Ministrstvu za šolstvo in šport
Urad za šolstvo, Trubarjeva 5, sejna soba št.
95, III. nadstropje.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 923-05-424-1/96 Ob-956

Vlada Republike Slovenije, Urad za pri-
seljevanje in begunce, Riharjeva 38, Ljub-

ljana, objavlja na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za dobavo paketov s prehrambenimi in
higienskimi artikli za osebe z začasnim

zatočiščem v RS pri gostujočih družinah
1. Predmet javnega razpisa je iskanje do-

bavitelja za dobavo paketov s prehrambeni-
mi in higienskimi artikli za osebe z zača-
snim zatočiščem v RS nastanjenimi pri dru-
žinah gostiteljicah.

2. Vsebina prehrambenega paketa mora
biti naslednja:

– 3 kg pšenične moke,
– 3 kg sladkorja,
– 3 kg jajčnih testenin,
– 3 ribje konzerve – sardine (125 g).
Vsebina higienskega paketa mora biti na-

slednja:
– 3 kg pralnega praška za strojno pranje,
– 3 toaletna mila (125 g)
– 3 zobne paste (125 g),
– 1 liter šampona za lase.
Paket mora biti narejen iz kartona z oz-

nako “Vlada Republike Slovenije – Huma-
nitarna pomoč za osebe z začasnim zatočiš-
čem iz BiH. Paketi s prehrambenimi artikli
se morajo razlikovati od paketov s sredstvi
za higieno z dodatnim napisom “Prehram-
beni paket oziroma Higienski paket.”

Predvideno število paketov vsake vrste
je najmanj 5.000.

Orientacijska vrednsot je ca. 20,000.000
SIT.

3. Predvideni rok izvedbe je junij 1996.
4. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
5. Ponudba mora vsebovati zlasti nasled-

nje elemente:
– ime ponudnika oziroma podjetja,
– potrjena dokazila o registraciji podjet-

ja, ne starejša od treh mesecev,
– obrazec o boniteti BON-1,
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2,
– obrazec o solventnosti in boniteti (za

pravne osebe v zasebni lastnini) BON-3, pri
obrtnikih pa obrtno dovoljenje, davčno na-
poved za preteklo leto ter poročilo banke o
poprečnem mesečnem stanju na žiro računu
za zadnje tri mesece,

– rok uporabnosti za vse izdelke mora
biti najmanj 1 leto dni od predaje paketov
naročniku,

– cena paketov mora biti izražena v SIT,
s posebej prikazanim prometnim davkom,

– cena mora biti za franko Ljubljana,
– rok plačila je 30 dni po dobavi.
6. Merila za izbiro najugodnejših ponudb

so:
– kakovost ponudbenega asortimana gle-

de na specifikacijo,
– kakovost pakiranja,
– reference, priporočila in druge ugod-

nosti, ki jih ponudnik ponudi,
– cena paketov,
– možnost povečanja dobav.
7. Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-

verti, ki mora biti pravilno opremljena, in
sicer z oznako: Ne odpiraj, ponudba – javni
razpis (paketi).

Na vsaki kuverti mora biti naveden na-
slov ponudnika. Upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo prispele na Urad do ponedeljka 6. 5.
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1996 do 12. ure Urad za priseljevanje in
begunce pri Vladi Republike Slovenije, Ri-
harjeva 38, Ljubljana, 1000, komisija za vo-
denje postopka javnega razpisa.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek
7. 5. 1996 v prostorih Urada za priseljeva-
nje in begunce ob 9. uri.

9. Ponudbe, ki bodo nepopolne, nepra-
vilno opremljene ali oddane prepozno, bo-
do zavrnjene.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v petnajstih dneh po odpira-
nju ponudb.

11. Vse dodatne informacije in specifi-
kacijo potreb po zbirnih centrih lahko dobi-
te po telefonu 061/1254-282 pri Juretu Za-
letelu.

Št. 923-05-424-2/96 Ob-957

Vlada Republike Slovenije, Urad za pri-
seljevanje in begunce, Riharjeva 38, Ljub-
ljana, objavlja na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za oskrbo z osnovnimi prehrambenimi

živili in namazi za osebe z začasnim
zatočiščem v RS nastanjene v zbirnih

centrih
1. Predmet javnega razpisa je iskanje do-

bavitelja za oskrbo z osnovnimi prehrambe-
nimi živili in namazi za naslednje zbirne
centre:

– Velike Bloke,
– Hrastnik,
– Ilirska Bistrica,
– Sevnica,
– Ribnica,
– Kozina.
Dabavitelj mora biti sposoben oskrbova-

ti vse zgoraj omenjene zbirne centre z vse-
mi omenjenimi živili in namazi.

2. Vrsta prehrambenih živil in namazov
ter orientacijska letna količina:

– sladkor 1/1 kg – 5.000 kg – kristal,
– moka 25/1 kg – 45.000 kg - tip 500,
– riž 1/1 kg – 4.000 kg,
– testenine 1/2 kg – 4.500 kg - jajčne,
– marmelada 1/1 kg – 2.000 kg,
– margarina 1/4 kg – 2.000 kg,
– topljeni sir 200 g – 2.000 kg - porcijski

(trikotniki),
– paštete (30g, 50g, 75g) – 2.500kg –

piščančja ali puranova,
– ribje konzerve-sardine 125g – 10.000

kosov.
Naročnik si pridržuje pravico spremem-

be posameznih zbirnih centrov do izteka
pogodbe.

4. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.

5. Ponudba mora vsebovati zlasti nasled-
nje elemente:

– ime ponudnika oziroma podjetja,
– potrjena dokazila o registraciji podjet-

ja, ne starejša od treh mesecev,
– obrazec o boniteti BON-1,
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2,
– obrazec o solventnosti in boniteti (za

pravne osebe v zasebni lastnini) BON-3, pri
obrtnikih pa obrtno dovoljenje, davčno na-
poved za preteklo leto ter poročilo banke o
poprečnem mesečnem stanju na žiro računu
za zadnje tri mesece,

– cene za ponujeno blago morajo biti
izražene v SIT, s posebej prikazanim pro-
metnim davkom,

– cene morajo biti za franko zbirni cen-
tri,

– cene se bodo usklajevale na podlagi
indeksa prehrane v cenah na drobno vsake
tri mesece,

– rok plačila je 30 dni po vsakokratni
dobavi.

6. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– kakovost ponudbenega asortimana gle-
de na specifikacijo,

– reference, priporočila in druge ugod-
nosti, ki jih ponudnik ponudi,

– distribucija po centrih,
– možnost dnevnega spreminjanja naro-

čil,
– mesečno poročanje o finančni realiza-

ciji.
7. Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-

verti, ki mora biti pravilno opremljena, in
sicer z oznako: Ne odpiraj, ponudba – javni
razpis (osnovna živila in namazi).

Na vsaki kuverti mora biti naveden na-
slov ponudnika. Upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo prispele na Urad do ponedeljka 6. 5.
1996 do 12. ure Urad za priseljevanje in
begunce pri Vladi Republike Slovenije, Ri-
harjeva 38, 1000 Ljubljana, Komisiji za vo-
denje postopka javnega razpisa.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek
7. 5. 1996 v prostorih Urada za priseljeva-
nje in begunce ob 12. uri.

9. Ponudbe, ki bodo nepopolne, nepra-
vilno opremljene ali oddane prepozno, bodo
zavrnjene.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v petnajstih dneh po odpira-
nju ponudb.

11. Vse dodatne informacije in specifi-
kacijo potreb po zbirnih centrih lahko dobi-
te po telefonu 061/1254-282 pri Juretu Za-
letelu.

Vlada Republike Slovenije
Urad za priseljevanje in begunce

Št. 110-1/95 Ob-958A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Obnova makadamskih

vozišč na področju CP Koper
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 9. do 12. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Pavle Hevka, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 4. 1996 do 8.30 v vložišče Di-

rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova ma-
kadamskih vozišč na področju Ko-
per.”-P.H.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 4. 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.

Št. 110-1/95 Ob-958B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Obnova in nove varnostne

ograje na cesti M 10, odseki 267-298
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 9. do 12. 4. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Aleš Merkun, gr.
teh. (tel. 061/316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
24,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 4. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova in
nove varnostne ograje na cesti M 10.”-A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 04-35-2826/1-96 Ob-959

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Carinska uprava Republike Slovenije

ponovni javni razpis
za izdelavo delov carinske uniforme
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava delov ca-

rinske uniforme:
– letnih kap,
– ženskih hlačnih nogavic in moških

zimskih nogavic,
– ženskih spomladansko-jesenskih čev-

ljev.
3. Predviden rok dobave je skladno z do-

govorom oziroma najkasneje:
– do 15. 5. 1996 izdelava letnih kap,
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– do 31. 5. 1996 izdelava ženskih hlač-
nih nogavic, do 15. 9. izdelava moških zim-
skih nogavic,

– do 15. 5. 1996 izdelava ženskih čev-
ljev,

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,000.000 SIT. Prometni davek je vklju-
čen v ceno.

5. Lokacija dostave je fco skladišče na-
ročnika oziroma fco posamezna carinarni-
ca.

6. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila na Ca-
rinski upravi Republike Slovenije, Šmartin-
ska 130 (VII. nadstropje, vložišče) v Ljub-
ljani, vsak delovnik od 9. do 11. ure.

7. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so
priloženi razpisni dokumentaciji. Ponudnik
je dolžan oddati ponudbo na originalnem
izvodu, ki ga prejme v razpisni dokumenta-
ciji.

8. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izločene. Prav tako bodo izločene vse po-
nudbe, za katere se bo v katerikoli fazi izbi-
re ugotovilo, da je ponudnik navedel nere-
snične podatke.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponujenega izdelka,
– rok dokončanja del,
– reference ponudnika,
– lastne proizvodne zmogljivosti,
– cena,
– eventualni popusti,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje drugih pogojev.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili.

10. Ponudba mora biti oddana v zaprti
dvojni kuverti in pravilno opremljena. Na
zunanji kuverti mora biti oznaka “Ne odpi-
raj – ponovni javni razpis za izdelavo delov
carinske uniforme”, na notranji pa točen na-
slov ponudnika.

Ponudbo je potrebno poslati priporoče-
no do vključno 15. 4. 1996 do 9. ure; lahko
pa so vročene osebno do istega roka na na-
slov: Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 130, Ljubljana, (VII. nadstrop-
je, vložišče).

11. Odpiranje pondub bo 15. 4. 1996, ob
10. uri, v sejni sobi, na Šmartinski 130 v
Ljubljani, XI. nadstropje. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Vse informacije v zvezi s tem razpisom
dobijo ponudniki na Carinski upravi Re-
publike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
28-12, Marta Mihelin ali Irena Bera vsak
delovnik med 8. in 11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-945

Na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za izdajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in št. 19/94) Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izvajalca za postavitev konstrukcije
razstavnega prostora, predavalnic in

drugih prostorov na
izobraževalno-sejemskih prireditvah

Ministrstva za šolstvo in šport
1. Naročnik
Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-

tvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo),
Župančičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v letu

1996 sodelovalo na naslednjih izobraževal-
no-sejemskih prireditvah v Sloveniji:

A. Dnevi slovenskega izobraževanja ’96
Predmet razpisa za izvedbo izobraževal-

no-sejemskih prireditev v Sloveniji je po-
stavitev konstrukcije razstavnega prostora,
predavalnic in drugih prostorov ter tehnične
opreme ob upoštevanju koncepta naročni-
ka.

Prireditev bo na Gospodarskem razsta-
višču v Ljubljani, od 7. do 11. maja 1996, v
okviru sejma “Učila ’96", na razstavni po-
vršini ca. 2300 m2. Orientacijska vrednost
del je 6,500.000 SIT.

B. Koordinatorja izvedbe prireditve Dne-
vi slovenskega izobraževanja ‘96

Predmet razpisa obsega naslednje nalo-
ge za izvajalca, kateremu se poveri koordi-
nacija izvedbe DSI ‘96 in sicer:

– izvedbena tehnično-organizacijska
koordinacija nosilcev predstavitve,

– izdelava prostorskih načrtov za potre-
be nastopajočih ter koordinacija posamez-
nih izvajalcev in podizvajalcev,

– usklajevanje potreb in naročanje ko-
munalnih priključkov,

– usklajevanje potreb, naročanje ter nad-
zor postavitve potrebne tehnične opreme,

– usklajevanje potreb, naročanje in iz-
vedba potrebnih zavarovanj in varovanj
opreme,

– usklajevanje potreb, naročanje in nad-
zor nad izvedbo oblikovanja aplikacij ce-
lostne podobe,

– usklajevanje potreb, naročanje in nad-
zor izvedbe izdelave potrebnih tiskovin,

– usklajevanje potreb, naročanje in nad-
zor nad izvedbo enotne grafične opreme
skupnih in posameznih razstavnih prosto-
rov,

– usklajevanje potreb, naročanje ter nad-
zor izvedbe logistične podpore (prevozi,
skladiščenja, prehrana, prenočevanje...)

– usklajevanje potreb, organizacija in iz-
vedba distribucije vstopnic,

– izdelava finančnega načrta prireditve
ter nadzor izvedbe,

– izbor izvajalcev in podizvajalcev za
posamezne konkretne naloge po posamez-
nih točkah ter dogovarjanje pogojev sodelo-
vanja vključno s pridobivanjem ponudb.

Prireditev bo na Gospodarskem razsta-
višču v Ljubljani, od 7. do 11. maja 1996, v
okviru sejma “Učila ’96".

Orientacijska vrednost del je 1,300.000
SIT.

C. Vse za otroka
Predmet razpisa za izvedbo izobraževal-

no-sejemskih prireditev v Sloveniji je posta-
vitev konstrukcije razstavnega prostora, pre-
davalnic in drugih prostorov ter tehnične
opreme ob upoštevanju koncepta naročnika.

Prireditev bo na Celjskem sejmu v Celju
v okviru Pomladanskega sejma, od 14. do
19. maja 1996. Razstavni prostor bo obse-
gal ca. 350 m2. Orientacijska vrednost del je
1,000.000 SIT.

Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo
posamezne točke razpisa v skladu s točkami
A, B, C iz 2. točke tega razpisa.

Kolikor se ponudnik prijavlja na vse na-
vedene točke tega razpisa, naj bodo ponud-
be oddane v ločenih ovojnicah.

3. Razpisna dokumentacija
Vse dodatne informacije lahko ponud-

niki dobijo na Centru Republike Slovenije
za poklicno izobraževanje, Ljubljana, Kav-
čičeva 6, pri Majkus Davorinu in sicer v
torek in četrtek od 9. do 10. ure po pred-
hodni najavi na telefonski številki
061-447-386. Na gornjem naslovu lahko
ponudniki dvignejo tudi razpisno doku-
mentacijo.

4. Roki in pogoji
Pri razpisu bodo upoštevane ponudbe, ki

bodo prispele do vključno16. april 1996 do
9. ure na naslov Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici loče-
no za posamezen predmet razpisa iz 2. toč-
ke tega razpisa in sicer z navedbo:

– “Ne odpiraj, ponudba za razpis - sejmi
- predmet A” ali

– “Ne odpiraj, ponudba za razpis - sejmi
- predmet B” ali

– “Ne odpiraj, ponudba za razpis - sejmi
- predmet C” !

Ponudba mora vsebovati elemente po
12. členu uvodoma navedene odredbe in
sicer:

– firma oziroma ime ponudnika,
– fotokopija registracije,
– obrazce BON-1, BON-2 oziroma

BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenje na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Pri izbiri bo komisija upoštevala zlasti:
– celovitost ponudbe oziroma predlog

celovite rešitve izvedbe prireditev,
– dosedanje reference pri podobnih pro-

jektih,
– ceno in plačilne pogoje ter ugodnosti,

ki jih daje ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši.
6. Izbira najugodnejšega ponudnika
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo

opravila Komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za izvajanje izobraževalno-se-
jemskih prireditev Ministrstva za šolstvo in
šport. Odpiranje ponudb bo v torek 16. apri-
la 1996 ob 12. uri, v sejni sobi Ministrstva
za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva
6, III nadstropje, na katero so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov z ustreznim pisnim
pooblastilom.

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v zakonitem ro-
ku.

Ministrstvo za šolstvo in šport
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Št. 109/38-96 Ob-972

Občina Moravske Toplice objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo inicialnih razvojnih načrtov

s področja vodnega gospodarstva
in gospodarjenja z odpadnimi vodami

I. Uporabnik: Občina Moravske Toplice.
II. Predmet razpisa je izdelava študij s

področja vodnega gospodarstva in gospo-
darjenja z odpadnimi vodami v Občini Mo-
ravske Toplice.

1. Razvojni načrt - študija gospodarjenja
s pitno vodo za celotno področje Občine
Moravske Toplice

2. Razvojni načrt - študija gospodarjenja
z odpadnimi vodami na južnem delu Občine
Moravske Toplice z naselji Martjanci, Nor-
šinci, Moravske Toplice, Mlajtinci, Teša-
novci, Ivanci, Bogojina, Filovci.

3. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del je 4,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: pričetek del maj
1996, konec del oktober 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– celovitost vsebine ponudbe,
– trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo imeli

javni zavodi oziroma podjetja, ki že s svo-
jim dosedanjim delom in poznavanjem raz-
pisane problematike dokazujejo ustrezno
strokovnost in usposobljenost za izvajanje
razpisanih del.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca del s sodelavci,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih,
– podatke o kadrovski strukturi in stro-

kovnih referencah delavcev, ki bodo izdelo-
vali razpisano študijo,

– ovrednoteno ter vsebinsko detajlnejšo
razdelano ponudbo za izdelavo razpisane
naloge po fazah dela in terminskim planom
izvajanja,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– opcije ponudbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenje na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

7. Ponudnik lahko kandidira za celoten
sklop ali za posamezne razpisane teme, ven-
dar mora za vsako razpisano temo podati
ločeno ponudbo.

8. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.

9. Pojasnila in informacije za izdelavo
ponudbe lahko dobite pri Milanu Šadlu vsak
delovni dan v roku 5 dni po objavi med 8. in
9. uro.

10. Kompletna ponudba z oznako “Štu-
dija - z navedbo razpisane teme” - “Ne od-

piraj - javni razpis”, ime in naslov ponudni-
ka mora prispeti v zapečatenem ovoju na
naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjče-
va 3, Moravske Toplice v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

11. Odpiranje ponudb bo 20. dan po ob-
javi v Uradnem listu RS v prostorih Občine
Moravske Toplice ob 11. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 10 dneh po odpiranju ponudb.

13. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo  vse  zahteve  tega  razpisa  in
ki bodo v roku prispele na naslov uporab-
nika.

Občina Moravske Toplice

Št. 132/96 Ob-971

Ministrstvo za znanost in tehnologijo na
podlagi 27. člena zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), nacionalnega
raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95), zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96), pravilnika o pogojih in
metodologiji izbiranja predlogov za sofinan-
ciranje nakupa informacijske in komunika-
cijske opreme (Ur. l. RS, Št. 62/95) in spre-
jete znanstvene in tehnološke politike za
leto 1996 objavlja

razpis
za zbiranje ponudb za pridobitev
subvencij za nakup informacijske

in komunikacijske opreme
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v

nadaljevanju MZT) bo v letu 1996 spodbu-
jalo razvoj komunikacijske in informacij-
ske infrastrukture z dodeljevanjem:

A) subvencij javnim zavodom, katerih
pretežna dejavnost je raziskovanje, za na-
kup najnujnejše komunikacijske opreme
(modem, usmerjevalnik) za priključitev na
omrežje ARNES/Internet in COBISS (do
100% vrednosti opreme),

B) subvencij specialnim knjižnicam, ki
opravljajo knjižnično informacijsko dejav-
nost za potrebe širšega kroga uporabnikov
na področju raziskovalne dejavnosti, za na-
kup najnujnejše informacijske in komuni-
kacijske opreme (modem, osebni računal-
nik, druga periferna oprema) za priključitev
na omrežje ARNES/Internet in COBISS (do
višine 100% vrednosti opreme),

C) subvencij raziskovalno-razvojnim od-
delkom v gospodarskih družbah oziroma za-
vodih za pokrivanje dela stroškov nakupa
najnujnejše komunikacijske opreme (mo-
dem in usmerjevalnik ali PC) za priključi-
tev na omrežje ARNES/Internet in COBISS
(do višine 50% vrednosti opreme).

Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Podatke o prijavitelju (na prijavnem

obrazcu, ki ga dobite v recepciji MZT v
Ljubljani, Slovenska 50, ali v tajništvu Od-
delka za informacijsko infrastrukturo MZT,
Maribor, Prešernova 17, tel. 062/222-333),

2. Dokumentacijo, iz katere je razviden
obseg raziskovalne oziroma knjižnične in-
formacijske dejavnosti prijavitelja (vključ-
no s poimenskim seznamom redno zaposle-
nih raziskovalcev in/ali knjižničnih delav-
cev),

3. Izjavo, da bo prijavitelj storitve
omrežja ARNES/Internet uporabljal izključ-
no za potrebe svoje RR dejavnosti ter za
knjižnično informacijsko dejavnost,

4. Izjavo, s katero prijavitelj zagotavlja
vključitev kataloga znanstvene in strokovne
literature svoje knjižnice ter bibliografij svo-
jih raziskovalcev v sistem COBISS,

5. Načrt komunikacijskega in računalniš-
kega opremljanja z utemeljitvijo, tehnične
podatke o potrebni opremi in predračune
dobaviteljev opreme. Iz načrta mora biti raz-
vidno, s kakšno računalniško in komunika-
cijsko opremo prijavitelj že razpolaga.

Merila za izbiro predlogov:
– obseg znanstveno-raziskovalne, razi-

skovalno-razvojne oziroma knjižnične in-
formacijske dejavnosti,

– relevantnost in dostopnost knjižnične-
ga informacijskega gradiva za uporabnike
izven organizacije,

– izpolnjevanje kompatibilnosti opreme
z zahtevami omrežja ARNES in s priporoči-
li za opremo v sistemu COBISS.

Splošni pogoji
1. Razpis je odprt do vključno 31. maja

1996.
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne

osebe, ki so v večinski lasti državljanov RS
oziroma domačih pravnih oseb.

3. Prijave označite: za razpis “Komuni-
kacijska oprema”.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-962

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in  19/94)  in  navodila  o  izvrševanju
proračuna  (Ur.  l.  RS,  št.  13/96),  Zavod
Republike Slovenije  za  blagovne  rezerve
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

prevoz blaga
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

2. Predmet razpisa: prevoz blaga za po-
trebe državnih blagovnih rezerv.

3. Količina blaga za prevoz: 70.000 ton.
4. Rok dokončanja prevozov: do 31. 3.

1997.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe, s sedežem v Republiki
Sloveniji.

6. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve. Po-
tencialni ponudniki morajo dokumentacijo
odkupiti po ceni 30.000 SIT, od dneva obja-
ve javnega razpisa v Uradnem listu RS, do
12. 4. 1996 do 14. ure, v tajništvu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi do-
kazila o plačilu 30.000 SIT na žiro račun
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, št. 50101-603-402300.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji dobi-
jo ponudniki pri Franju Lesjaku, tel.
061/16-83-555.

7. Okvirna vrednost prevozov je 105 mio
SIT.
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8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference, cena s plačilnimi pogoji
in posebne ugodnosti.

9. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – prevoz – Ne odpiraj”, na Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, dne 7. 5. 1996
do 9. ure.

10. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudbe dne 7. 5. 1996 ob 9.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

11. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 10,5 mio SIT, na
žiro račun št. 50101-603-402300 pri Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet
in priložiti k ponudbi dokazilo o plačilu ali
dokazilo o zavarovanju zneska varščine z
bančno garancijo, veljavno najmanj do 31.
5. 1996.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe in položitvi varšči-
ne oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku treh dni po izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

12. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisanih pogojev, bo razpisna
komisija izločila kot neveljavne.

13. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 17. 5. 1996 do 16. ure.

14. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno, najkasneje do 17. 5. 1996
do 16. ure.

15. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
pogodbe v treh dneh po objavi najugodnej-
šega ponudnika, nima pravice do vračila
varščine oziroma bo razpisovalec vnovčil
bančno garancijo.

Ob-963

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

prevoz blaga
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

2. Predmet razpisa: prevoz blaga za po-
trebe državnih blagovnih rezerv.

3. Količina blaga za prevoz: 70.000 ton.
4. Rok dokončanja prevozov: do 31. 3.

1997.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe, s sedežem v Republiki
Sloveniji.

6. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne Zavoda Republike Slove-
nije za blagovne rezerve. Potencialni po-
nudniki morajo dokumentacijo odkupiti po

ceni 30.000 SIT, od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, do 12. 4. 1996
do 14. ure v tajništvu Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VIII.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi do-
kazila o plačilu 30.000 SIT na žiro račun
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, št. 50101-603-402300.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji dobi-
jo ponudniki pri Franju Lesjaku, tel.
061/16-83-555.

7. Okvirna vrednost prevozov je 105 mio
SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference, cena s plačilnimi pogoji
in posebne ugodnosti.

9. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – prevoz – Ne odpiraj”, na Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII, dne 7. 5. 1996
do 9. ure.

10. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb dne 7. 5. 1996 ob 9.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

11. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 10,5 mio SIT, na
žiro račun št. 50101-603-402300 pri Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet
in priložiti k ponudbi dokazilo o plačilu ali
dokazilo o zavarovanju zneska varščine z
bančno garancijo, veljavno najmanj do 31.
5. 1996.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe in položitvi varšči-
ne oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku treh dni po izbiri naju-
godnejšega ponudnika.

12. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisanih pogojev, bo razpisna
komisija izločila kot neveljavne.

13. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do dne 17. 5. 1996 do 16. ure.

14. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno, najkasneje do dne 17. 5.
1996 do 16. ure.

15. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
pogodbe v treh dneh po objavi najugodnej-
šega ponudnika, nima pravice do vračila
varščine oziroma bo razpisovalec vnovčil
bančno garancijo.

Zavod Republike Slovenije
za blagovno rezerve

Ob-964

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94 objavlja

javni razpis
za opravljanje strokovnega nadzora pri

gradnji Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani

1. Predmet razpisa: opravljanje strokov-
nega nadzora pri gradnji Srednje zdravstve-
ne šole v Ljubljani.

2. Orientacijska vrednost investicije: 700
mio SIT.

3. Predvideni pričetek del: maj 1996.
Predvideno dokončanje del: julij 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi med 9. in 12. uro v prostorih Ministrs-
tva za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Trubarjeva 3 pri Marini Cankar, dipl. inž.
arh.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na osnovi predložitve dokazila
o vplačilu 100.000 SIT delno povratnih
sredstev (višina in način sta razvidna iz raz-
pisnih pogojev), ki jih ponudnik nakaže na
žiro račun: 50100-637-55466.

5. Oddaja ponudbe: ponudbo pod ozna-
ko “Ponudba – Srednja zdravstvena šola
Ljubljana – Ne odpiraj”, dostaviti v zapeča-
teni kuverti na naslov: Ministrstvo za šols-
tvo in šport, Služba za investicije, Županči-
čeva 6, Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb je 18. 4. 1996 do
12. ure (prispelost ponudbe).

6. Odpiranje ponudb bo 22. 4. 1996 ob
11. uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.

7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje za

opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za svetovalni in-

ženiring v zadnjih dveh letih za objekte v
šolstvu katerih investicijska vrednost znaša
več kot 250,000.000 SIT (navesti reference
kadrov in seznam objektov),

– ponujena cena,
– opcija ponudbe,
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON

3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– kadri,
– opcija,
– plačila,
– ponujena cena,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni po pravilu naju-

godnejši.
9. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite pri Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 212-838.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-965

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Kobarid, Trg svobode 2

javni razpis
za izbiro idejnih rešitev za izdelavo

tehnične dokumentacije za
rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole

Simona Gregorčiča Kobarid
1. Naročnik: Občina Kobarid, Trg svo-

bode 2.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 19 – 5. IV. 1996 Stran 1181

2. Predmet razpisa: izdelava idejnih re-
šitev za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Si-
mona Gregorčiča Kobarid.

3. Rok  izdelave  idejnih  rešitev:  30  dni
po  objavi  tega  razpisa.  Začetni  dan  se
šteje datum izida natečaja v Uradnem listu
RS.

4. Idejna rešitev (ponudba) mora vsebo-
vati:

a) tlorise in risbe fasad,
b) popis neto zazidanih kvadratur,
c) popis del s projektantskim predraču-

nom za izvedbo del (brez opreme),
č) ponudbeno ceno za izdelavo glavnega

projekta (PGD + PZI).
5. Merila za izbiro ponudb:
a) skladnost idejne rešitve s projektno

nalogo,
b) reference ponudnika,
c) ponudbena cena za izdelavo glavnega

projekta (PGD + PZI),
č) fiksnost cene in plačilni pogoji,
d) druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
6. Naročnik bo z izbranim ponudnikom

sklenil pogodbo za izdelavo glavnega pro-
jekta (PGD + PZI). Rok za izdelavo glavne-
ga projekta je 60 dni od podpisa pogodbe.

Orientacijska vrednost glavnega projek-
ta znaša 1,500.000 SIT.

7. Drugo najboljšo izbrano rešitev bo na-
ročnik odkupil s 50.000 SIT. Tretjo najbolj-
šo izbrano rešitev bo naročnik odkupil s
30.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico,
da bo odkupljene idejne rešitve uporabil pri
izdelavi glavnega projekta.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do vključno 10. dne po objavi
razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovni
dan med 9. in 12. uro na Upravni enoti
Tolmin – Oddelek za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve, Ul. pad-
lih borcev 1 B, soba 31, po predhodni najavi
in s predložitvijo dokazila o vplačilu 10.000
SIT nepovratnih sredstev na ŽR
52030-630-7113 Občina Kobarid.

9. Dodatne informacije in razlage dobite
po telefonu na UE Tolmin pri Rafaelu Šuli-
goju, tel. 065/83-682 ali 065/81-311.

10. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno dostaviti Upravni enoti Tol-
min, Ul. padlih borcev 1 B, soba št. 31,
najkasneje 30. dan od objave razpisa v Urad-
nem listu RS, do 13. ure v zapečateni ovoj-
nici z napisom: “Rekonstrukcija in razširi-
tev OŠ Kobarid – ne odpiraj”.

Če  30.  dan  ni  delovnik,  je  treba
ponudbe  oddati  v  prvi  delovni  dan  po
izteku razpisnega roka istemu naslovniku
do 13. ure.

11. Izbiro najugodnejših ponudb bo
opravila komisija, ki jo bo imenoval naroč-
nik. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene ponudbe.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 30 dni po izteku roka za
oddajo ponudb.

Občina Kobarid

Št. 35300-8/94-4 Ob-966

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj

javni razpis
za pleskanje ograj in kandelabrov javne

razsvetljave v mestu Kranju
1. Investitor: Mestna občina Kranj.
2. Predmet razpisa: pleskanje ograj in

kandelabrov javne razsvetljave v mestu Kra-
nju.

3. Orientacijska vrednost je ca.
5,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: pričetek del 15. maj
1996, zaključek del 30. 9. 1996.

5. Dokumentacija: popis del.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev,
– garancijski rok.
7. Interesenti  dobijo  razpisno  doku-

mentacijo  v  prostorih  Mestne  občine
Kranj,  soba  192  od  8.  do  12.  ure  pri
Radu  Pečarju.

8. Interesenti morajo oddati ponudbe do
12. ure petnajstega dne po objavi tega razpi-
sa na naslov: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj, v sobi 215/II. Ponud-
be morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za obnovo
poškodovanih cest.”

9. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri v prostorih Mestne občine Kranj,
soba 192/II.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh po
odpiranju ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 110-1/96 Ob-969A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izgradnja začasnih
gradbiščnih priključkov na M-10 s

prometno opremo zaradi izgradnje AC
Vransko–Blagovica

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 25.000 SIT) v DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od dne 10. 4. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Pavel Sa-
je, dipl. inž. (tel. 061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 1996 do 12. ure v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izgrad-
nja začasnih gradbiščnih priključkov na
M-10 s prometno opremo zaradi izgradnje
AC Vransko - Blagovica”.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
6. 5. 1996 ob 13. uri v prostorih DDC d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-969B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo pripravljalnih del za gradnjo

AC Blagovica–Šentjakob: Začasni
nadvoz čez M/10 in deviacija kamnolom

Lukovica–trasa AC
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 25.000 SIT) v DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od dne 10. 4. 1996 do 7. 5.
1996, strokovne informacije vam posreduje
Aljoša Brus, dipl. inž. (tel. 061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 5. 1996 do 10. ure v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Zača-
sni nadvoz čez M/10 in deviacija kamnolom
Lukovica - trasa AC”.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
14. 5. 1996 ob 11. uri v prostorih DDC
d.o.o.,  Ljubljana,  Dunajska  48,  v  sutere-
nu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-969C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije mosta

čez Oplotnico v Tepanjah - desni objekt
Orientacijska vrednost del znaša 520.000

SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
dne 10. 4. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Aleš Berkopec, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 4. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Pro-
jekt sanacije mosta čez Oplotnico v Tepa-
njah - desni objekt “- A.B.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
19. 4. 1996 ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 1182 Št. 19 – 5. IV. 1996

Št. 110-1/96 Ob-969Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt zaščite desne

brežine vkopa Mali vrh (P249-P256) na
odseku AC Malence–Šmarje Sap (PGD,

PZI)
Orientacijska vrednost del znaša

1,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
dne 10. 4. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Suzana Svetličič, dipl. inž.
(tel. 061/132 42 22).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 4. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Pro-
jekt zaščite desne brežine vkopa Mali vrh
(P249-P256) na odseku AC Malence - Šmar-
je Sap (PGD, PZI)”.

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
19. 4. 1996 ob 10. uri v prostorih DDC
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-969D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Dokončna

premoženjskopravna ureditev AC na
odseku Ljubljana–Vrhnika v k.o. Blatna
Brezovica in Kozarje–Vrhnika k.o. Log

Orientacijska vrednost del znaša
13,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
dne 10. 4. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Marija Zaletelj, dipl. jur. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 1996 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Dokončna
premoženjskopravna ureditev AC na odse-
ku Ljubljana–Vrhnika v k.o. Blatna Brezo-
vica in Kozarje–Vrhnika k.o. Log.”

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
6. 5. 1996 ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-969E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Pridobivanje nepremičnin

na AC odseku Razdrto–Vipava
Orientacijska vrednost del znaša

40,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
dne 10. 4. 1996 dalje, strokovne informaci-
je vam posreduje Jernej Fefer, dipl. jur. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Prido-
bivanje nepremičnin na AC odseku Razdr-
to–Vipava.”

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
6. 5. 1996 ob 11. uri v prostorih DDC d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-969F

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Dokončna odmera

avtoceste z deviacijami in regulacijami
na avtocestnem odseku Šentilj–Pesnica

Orientacijska vrednost del znaša
28,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
dne 10. 4. 1996 dalje, strokovne informaci-
je vam posreduje Damijana Borštnar, inž.
geod. (tel. 061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 1996 do 9.30 v vložišče DDC,
d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Dokončna
odmera avtoceste z deviacijami in regulaci-
jami na avtocestnem odseku Šentilj–Pesni-
ca.”

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
7. 5. 1996 ob 10. uri v prostorih DDC d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-969G

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Prenos lege gradbene

parcele, zamejničenje in izdelava
parcelacijskih načrtov za AC odsek

Pesnica–Slivnica
Orientacijska vrednost del znaša

32,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
dne 10. 4. 1996 dalje, strokovne informaci-
je vam posreduje Damijana Borštnar, inž.
geod. (tel. 061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 1996 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Prenos le-
ge gradbene parcele, zamejničenje in izde-
lava parcelacijskih načrtov za AC odsek Pe-
snica–Slivnica.”

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
7. 5. 1996 ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-969H

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Prenos lege gradbene

parcele, zamejničenje in izdelava
parcelacijskih načrtov za AC odsek

Slivnica–Fram–BDC
Orientacijska vrednost del znaša

16,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) v DDC, d.o.o., Dunaj-
ska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer od
dne 10. 4. 1996 dalje, strokovne informaci-
je vam posreduje Damijana Borštnar, inž.
geod. (tel. 061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 5. 1996 do 8.30 v vložišče DDC,
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d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Prenos le-
ge gradbene parcele, zamejničenje in izde-
lava parcelacijskih načrtov za AC odsek
Slivnica–Fram–BDC.”

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
7. 5. 1996 ob 9. uri v prostorih DDC d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-969I

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: AC Šentilj Pesnica;

Cestninska postaja Pesnica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 50.000 SIT) v DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od dne 10. 4. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Vlado
Breščak, dipl. inž. (tel. 062 224 559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 5. 1996 do 9.30 v vložišče DDC,
d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “AC Šentilj
Pesnica; Cestninska postaja Pesnica.”

Javno odpiranje ponudb bo opravljeno
6. 5. 1996 ob 10. uri v prostorih DDC d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d

Št. 008-901/95-91001 Ob-970

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
občina Slovenske Konjice

javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji lokalnih

cest v občini Slovenske Konjice
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.
2. Predmet razpisa: Rekonstrukcija lo-

kalnih cest.
3. Naziv objekta: lokalne ceste Ličenca,

Škalce, Loče, Tolsti vrh.
4. Orientacijska vrednost objekta:

30,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Slovenske Konjice,

Loče, Ličenca, Tolsti vrh.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki na Občini Slovenske Konjice, Stari
trg 29, ob delavnikih od 7. do 9. ure v tajniš-
tvu občine.

7. Rok za pričetek del je 15. maj 1996.
8. Rok za končanje del je 90 dni.

B) Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

1. Ponudbena cena.
2. Reference ponudnika.
3. Plačilni pogoji.
4. Garancijski rok.
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di naročniku.
6. Ponudba mora vsebovati elemente iz

12. točke člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

C) Ostali pogoji
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati

najkasneje do 12. ure v torek, dne 30. 4.
1996 na naslov: Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 2, Slovenske Konjice, kjer bo ob
12. uri v sejni sobi odpiranje ponudb. Po-
nudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako:”Ne odpiraj - ponudba - lokalne ce-
ste !”

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po odpiranju.

Občina Slovenske Konjice

Št. 18/96 Ob-981

Na podlagi 3. člena uredbe o načinu pro-
daje delnic v lasti Sklada Republike Slove-
nije za razvoj in pravil razpisnega postopka
- priloga A (Ur. l. RS, št. 6/94), Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana Kotnikova 28, objav-
lja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup sredstev
podjetij, ki so s Skladom RS za razvoj

sklenila pogodbo o načinu uveljavljanja
pravice do prenosa poslovno

nepotrebnih sredstev
Predmet javnega razpisa so:
A. Javne garaže na Savski cesti 2 s pri-

padajočim funkcionalnim zemljiščem in po-
možnim objektom – zidano lopo, ki jih pro-
dajamo kot celoto:

– parc. št. 1421/2 dvorišče 11.638m2,
poslovna
stavba
(pokrite
garaže) 2.411m2,

– parc. št. 1421/7 poslovna
stavba
(zidana
lopa) 153m2,

– parc. št. 1421/6 dvorišče 36m2,

vse vpisano pri vložni številki 258, k.o.
Zelena Jama.

Izklicna cena navedenih sredstev znaša
113,145.324,40 SIT.

Omenjena sredstva so v lasti podjetja
“CEPROM Podjetje za tovorni promet,
p.o.”, Savska cesta 2, Ljubljana.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 24. aprila 1996 ob 9. uri, v
Ljubljani, Savska cesta 2, kontaktna oseba
bo Janko Grom.

B. Nepremičnine v coni suhozemnih ter-
minalov v Sežani, ki jih prodajamo kot ce-
loto:

parc. št. 3883/6 skladišče
v carinski
coni 4.896 m2

parc. št. 3883/8 skladišče III 5.610 m2

parc. št. 3883/9 odprto
skladišče III 3.117 m2

parc. št. 3883/10 kontejnersko
skladišče 5.526 m2

parc. št. 3745/370 asfaltirano
dvorišče 3.280 m2

parc. št. 3883/11 manipula-
cijsko
dvorišče 6.152 m2

parcele št.:
3745/246,
3745/94,
3828/3, 3850/2,
3745/374,
3851/5,
3830 zemljišča 51 765 m2

vse vpisano pri vložni številki 2020, k.o.
Sežana.

Izklicna cena navedenih sredstev znaša
429,077.710 SIT.

Omenjena sredstva so v lasti podjetja
“BTC Terminal, d.o.o. Sežana”, Partizan-
ska c.79, Sežana.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 19. aprila 1996 ob 10. uri,
v Sežani, Partizanska cesta 79, kontaktna
oseba bo Marko Lindič.

C. “Novi” del hotela “Šport v Postojni
Kolodvorska 1, ki jih prodajamo kot celoto:

– kegljišče z bifejem 439,53m2

– prehod v “stari” del hotela 71,61m2

– 1 nadstropje hotelskih sob-nad kegljiš-
čem 481,1m2

Izklicna cena navedenih sredstev znaša
28,568.020 SIT.

Omenjena sredstva so v lasti podjetja
“HOT, hoteli-turizem d.o.o.”, Jamska cesta
28, Postojna.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 18. aprila 1996 ob 9. uri, v
Postojni, Jamska cesta 28 (hotel Jama), kon-
taktna oseba bo Drago Čehovin.

Pooblaščene investicijske družbe lahko
dobijo podrobne informacije o pravno for-
malnem statusu sredstev in dodatne infor-
macije v zvezi s to objavo na Skladu RS za
razvoj, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, po
telefonu (061) 133-32-70 ali po telefaksu
(061) 132-62-46, Silvo Hajdinjak.

Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Javnega razpisa se smejo udeležiti le

pooblaščene investicijske družbe. Ponudnik
nosi vse stroške v zvezi s pripravo in pred-
ložitvijo lastne ponudbe. Ponudba se lahko
nanaša le na odkup celote navedene v posa-
mezni točki predmeta javnega razpisa.

2. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je ponujena cena, ki mora biti izra-
žena v SIT. Ponudnik lahko kupnino vplača
v denarju ali z izročitvijo lastninskih certifi-
katov, kar mora v ponudbi tudi navesti. V
primeru, da bodo ponudniki poslali svoje
ponudbe za nakup s plačilom v denarju in
lastniškimi certifikati, bo Komisija pri izbi-
ri najugodnejšega ponudnika vrednost izra-
ženo v lastniških certifikatih revalorizirala
z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva odpiranja ponudb, ter tako
dobljeno vrednost primerjala z gotovinskim
plačilom.

3. Ponudnik mora ponudbi za zavarova-
nje varščine priložiti izpolnjeno lastninsko
nakaznico (pri plačilu s certifikati) in/ali
izpolnjen akceptni nalog (pri plačilu z goto-
vino) v višini 10% (deset odstotkov) od
vrednosti dane ponudbe. V primeru, da se
bo pogodba razdrla zaradi neplačila kupni-
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ne, ima Sklad pravico vnovčiti lastninsko
nakaznico in/ali akceptni nalog, ter obdržati
varščino v celoti. V kolikor ponudnik ni že
sodeloval na javni dražbi Sklada RS za raz-
voj, mora ponudbi priložiti tudi izpisek iz
sodnega registra.

4. Ponudba mora veljati najmanj 30 dni
po preteku končnega roka za oddajo ponud-
be, sicer je neveljavna. Ponudba mora biti
izdelana v pisni obliki, natisnjena ali natip-
kana ter podpisana na vsakem listu ponudbe
s strani osebe ali oseb pooblaščenih za za-
stopanje ponudnika. Ponudnik mora predlo-
žiti ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji.
Če ponudnik ne predloži vseh podatkov, ki
se zahtevajo v javnem razpisu ali če predlo-
ži ponudbo, ki ni v celoti v skladu z razpi-
snimi pogoji, se taka ponudba šteje za neve-
ljavno.

5. Ponudbe morajo prispeti na Sklad RS
za razvoj, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana,
najkasneje do 6. 5. 1996 do 12. ure v zaprti
kuverti z oznako “ Javni razpis št. 9/96 “.

6. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
strokovna komisija in izbrala najugodnejše
ponudnike. Odpiranje v roku prispelih po-
nudb bo dne 8. 5. 1996 ob 13. v prostorih
Sklada RS za razvoj, d.d. Kotnikova 28.
Ponudnik je dolžan skleniti ustrezno kupo-
prodajno pogodbo v roku 10 dni po obvesti-
lu, da je bil izbran kot najugodnejši ponud-
nik.

7. Sklad RS za razvoj, d.d. na podlagi
tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o
prodaji sredstev družbe z najboljšim ali s
katerim koli ponudnikom.

Sklad RS za razvoj d.d.

Št. 38/96 Ob-991

Republika Slovenija, Center Vlade za in-
formatiko v imenu državnih organov (v na-
daljevanju naročnik), razpisuje na podlagi
40. člena zakona o izvrševanju proračuna in
o proračunu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96), na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter na podlagi
odredbe o spremembi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro dobaviteljev naprav

informacijske tehnologije za potrebe
državnih organov s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti (Oznaka
“CVI-RO-96”)

I. Predmet razpisa je izbira dobaviteljev
za nakup informacijske tehnologije za potre-
be državnih organov s predhodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti za obdobje veljavnosti
tega javnega razpisa:

A. Namizni osebni računalniki istega pro-
izvajalca različnih zmogljivosti, zasnovani
na PC tehnologiji, vključno s ponudbo do-
datne opreme za vgradnjo, dopolnitev oziro-
ma nadgradnjo le-teh.

B. Prenosni osebni računalniki istega pro-
izvajalca različnih zmogljivosti, zasnovani
na PC tehnologiji, vključno s ponudbo do-
datne opreme za vgradnjo, dopolnitev oziro-
ma nadgradnjo le-teh.

C. Naprave za izpis (tiskalniki in podob-
no), vključno s ponudbo dodatne opreme za
vgradnjo, dopolnitev oziroma nadgradnjo,

namenjeni za priključitev na osebne računal-
nike iz točk A in B tega javnega razpisa in/ali
za direktno priključitev v lokalne računalniš-
ke mreže.

Podrobna opredelitev zahtevanih tehnič-
nih in ostalih lastnosti naprav informacijske
tehnologije, razpisanih v točki I., je navede-
na v razpisni dokumentaciji.

II. Zahtevani dobavni roki, količine in
točna konfiguracija naprav informacijske teh-
nologije, vključno z operacijskim sistemom,
ter drugi pogoji (postopki zagotavljanja kva-
litete, postopki prevzema ipd.) bodo določe-
ni na pozivih za zbiranje ponudb med izbra-
nimi usposobljenimi dobavitelji. Ti dodatni
pogoji ne morejo biti manj zahtevni kot po-
goji, ki so zahtevani v tem javnem razpisu in
pripadajoči razpisni dokumentaciji.

III. Ponudnik mora poleg enega original-
nega in zapečatenega kompleta ponudbe od-
dati še štiri oštevilčene kopije ponudbe, ki so
istovetne z originalom, toda brez propagand-
nega in tehničnega gradiva.

Za ponudbe, ki ne bodo urejene v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije, si
naročnik pridržuje pravico, da take ponudbe
izloči iz nadaljnje obravnave.

Vso dokumentacijo, ki jo bodo ponudniki
oddali na ta javni razpis, bo naročnik obrav-
naval kot poslovno tajnost.

IV. Pri izbiri usposobljenih dobaviteljev
na podlagi tega razpisa, bo upoštevano:

A. Izločilni elementi:
1. neskladnost ponudbe z določili odredbe

o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94);

2. neizpolnjevanje zahtev, navedenih v
točkah III. in IX. razpisne dokumentacije, ki
je sestavni del tega javnega razpisa.

B. Ocenjevalni elementi:
1. rezultati ocenjevanja naslednjih ele-

mentov iz posameznih ponudb:
a) finančna in poslovna boniteta;
b) sposobnost servisiranja na področju RS

(razporeditev servisov in stanje zalog rezerv-
nih delov po posameznih ponujenih vrstah
opreme);

c) ustreznost izobraževanja delavcev po-
nudnika in njegovih podizvajalcev po posa-
meznem področju ponudbe;

d) solidnost poslovanja ponudnika z dr-
žavnimi organi v obdobju od 1. 5. 1994, če je
tako poslovanje obstajalo;

e) ustreznost deležev principala na po-
membnejših svetovnih trgih oziroma dose-
ganje zahtevanih količin pri prodaji na trgu
RS, tako za principala kot za ponudnika;

2. pri izbiri usposobljenih dobaviteljev
bodo bolje ocenjeni taki ponudniki in/ali nji-
hovi principali, ki izvajajo standardizirane
postopke za zagotavljanje kvalitete, kar do-
kazujejo s certifikati ISO 9000 in podobni-
mi;

3. rezultati eventualnega preizkusa ponu-
jenih vzorčnih naprav v okolju in na način, ki
ga določi naročnik;

4. dobavni, garancijski in drugi komer-
cialni pogoji (razmerja cena/kvaliteta in last-
nosti za ponujeno vzorčno napravo, velikost
popustov na redne cene, dolžina garancijske-
ga roka, odzivni čas, čas popravila ipd.).

V. Razpisno dokumentacijo, ki določa ele-
mente in zahteve razpisa, lahko zainterisira-
ni ponudniki prevzamejo ob predložitvi potr-

dila o vplačilu 30.000 SIT na žiro račun Cen-
tra vlade za informatiko št. 50100-637-56351
s pripisom “Stroški razpisa CVI-RO-96”,
vsak delovni dan po objavi razpisa do vključ-
no 23. aprila 1996, med 9. in 11. uro v vložiš-
ču Centra vlade za informatiko, Ljubljana,
Jadranska 21, I. nadstropje, soba 102.

Odgovore na vprašanja in dodatna poja-
snila v zvezi s tem javnim razpisom bodo
ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumen-
tacijo, prejeli izključno na informativnih dne-
vih, kateri bodo organizirani ob sredah 17.
aprila 1996 in 24. aprila 1996 ob 14.30 v
prostorih CVI.

Ponudniki morajo vprašanja in/ali zahte-
ve po pojasnilu dostaviti v pisni obliki najka-
sneje do 10. ure informativnega dneva v vlo-
žišče CVI ali pa po telefaksu na št.: (061) 12
58 256, z oznako “Vprašanja za javni razpis
CVI-RO-96”. Vprašanja, ki bodo dostavlje-
na pozneje, bodo praviloma obravnavana na
naslednjem informativnem dnevu.

Udeleženci informativnega dneva morajo
predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki je
prevzelo razpisno dokumentacijo.

Vsem ponudnikom, ki bodo prevzeli raz-
pisno dokumentacijo, bodo poslane pisne za-
beležke o poteku in vsebini informativnih
dni.

VI. Za pravočasno oddane bodo upošteva-
ne samo tiste ponudbe, ki bodo prispele najka-
sneje v ponedeljek 6. maja 1996 do 15. ure v
vložišče Centra Vlade za informatiko, Ljub-
ljana, Jadranska 21, I. nadstropje, soba 102.

Za pravilno oddane se bodo upoštevale
samo tiste ponudbe, ki bodo oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter z oznakama “Ne odpi-
raj-ponudba” in “javni razpis CVI-RO-1996”
ter za katere je ponudnik prevzel razpisno
dokumentacijo v skladu z 1. odstavkom toč-
ke V. tega razpisa.

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno oštevil-
čene in označene.

Če ponudnik odda več ponudb v enem
paketu, mora pri oddaji ponudb priložiti tudi
seznam z navedbo ponudb, ki jih je oddal.

VII. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo v ponedeljek 6.
maja 1996 ob 15.15 v prostorih Centra Vla-
de za informatiko, Jadranska 21, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisostvo-
vali odpiranju ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

VIII. O izbiri usposobljenih dobaviteljev
za dobavo naprav informacijske tehnologije
republiškim organom na podlagi tega javne-
ga razpisa za obdobje do zaključka nasled-
njega razpisa za ista področja, bodo ponud-
niki pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva
odpiranja ponudb, tj. do 21. junija 1996.

Center Vlade za informatiko

Ob-967

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

investicijsko-vzdrževalnih del na
objektih osnovnih šol v Občini Maribor
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1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.

2. Predmet razpisa in orientacijske vred-
nosti:

a) OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska 67, Ma-
ribor

1) delna zamenjava lesenih oken s PVC
okni – 2,500.000 SIT;

b) OŠ Maksa Durjave, Ruška 15, Mari-
bor

1) zamenjava lesenih oken s PVC okni v
telovadnici – 600.000 SIT;

c) OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Ma-
ribor

1) delna zamenjava lesenih oken s PVC
okni ali ALU – 2,000.000 SIT;

d) OŠ Franceta Prešerna, Žolgarjeva 2,
Maribor

1) delna zamenjava lesenih oken s PVC
okni ali ALU – 5,000.000 SIT;

e) OŠ Angela Besednjaka, Celjska 11,
Maribor

1) delna zamenjava lesenih oken s PVC
okni – 6,000.000 SIT;

f) OŠ Dušana Flisa – Hoče, Šolska 10
1) delna zamenjava lesenih oken s PVC

okni ali ALU – 1,000.000 SIT.
3. Čas izvedbe: junij–julij.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 321/III,
8 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227-771.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 15.
dan od objave v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, soba št. 321/III.

7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-973

Na  podlagi  pravilnika  o  pogojih  in
načinu  javnega  razpisa  za  oddajo  dolo-
čenih del v Agenciji Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informi-
ranje (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995), ob-
javlja  Agencija  Republike  Slovenije  za
plačilni  promet,  nadziranje  in  informira-
nje

javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

adaptacijo poslovnih prostorov ter
dobavo in montažo opreme

1. Predmet razpisa so:

a) izvedba gradbenih, obrtniških in in-
stalacijskih del za adaptacijo poslovnih pro-
storov,

b) izdelava tehnične dokumentacije ter
dobava in montaža tovornega dvigala nosil-
nosti 50 kg,

c) dobava in montaža tipske in netipske
pisarniške opreme,

d) dobava in montaža predalnikov za iz-
piske,

e) dobava in montaža pisemskega nabi-
ralnika za sprejem plačilnih nalogov,

vse v Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
ekspozituri Ljubljana 2, Ljubljana, Dunaj-
ska cesta 25.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo (BON 1, BON 2, BON 3).

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo, pridobijo dodatne podatke in
se dogovorijo za morebiten ogled poslovnih
prostorov v sejni sobi podružnice Ljublja-
na, Dunajska cesta 50, dne 12. 4. 1996 med
9. in 13. uro, vse pod pogojem, da predloži-
jo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek del pod a)
je 15. 5. 1996, za dobavo in montažo opre-
me pa takoj po sklenitvi pogodb in dokon-
čanju adaptacije. Pogoj je izvajanje del ob
delovnikih in sobotah med 8. in 20. uro.

5. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski rok, organi-
zirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 23. 4. 1996
do 12. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnica Ljubljana, Ljub-
ljana, Dunajska cesta 50.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
a), b), c), d) ali e)”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 25. 4. 1996
ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz tč. 6.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Št. 347-2/96 Ob-974

Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljub-
no ob Savinji, 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 izgradnjo podpornega zidu dovozne

ceste nad mostom v Juvanje
1. Predmet razpisa je izbor izvajalca in

oddaja del za izgradnjo podpornega zidu
dovozne ceste nad mostom preko Ljubnice
na relaciji Ljubno–Podter–Juvanje.

2. Orientacijska vrednost del je
2,500.000 SIT.

3. Izvedba del je predvidena v mesecu
juniju 1996.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika bodo: ponudbena cena, plačilni po-

goji, reference o dosedanjih delih in ostale
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del.

5. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena že citirane odredbe.

6. Razpisno dokumentacijo dobite na
Občini Ljubno, Cesta v Rastke 12, vsak dan
od 8. do 12. ure. Vsa dodatna pojasnila v
zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki po
tel. 063/841-010 pri Francu Valte, tajniku
občinske uprave. Stroški razpisne dokumen-
tacije so 6.000 SIT, ki jih ponudnik plača
pred dvigom dokumentacije na ŽR Občine
Ljubno št. 52810-630-10126. Pogoj za dvig
razpisne dokumentacije je predložitev od-
ločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje
razpisanih del.

7. Kompletne ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudba za izgradnjo pod-
pornega zidu dovozne ceste nad mostom v
Juvanje – Ne odpiraj”, morajo ponudniki
oddati najkasneje do 18. 4. 1996 do 12. ure
na naslov: Občina Ljubno, Cesta v Rastke
12, Ljubno ob Savinji.

8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Ljubno dne 18. 4. 1996 ob 15. uri.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni po poteku roka za
oddajo ponudbe.

Št. 347-2/96 Ob-975

Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljub-
no ob Savinji, 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 modernizacijo ceste v Primož

1. Predmet razpisa je izbor izvajalca in
oddaja del za modernizacijo ceste v Primož
odsek od regionalne ceste Ljubno–Luče do
kmetije Lenko v dolžini 3100 metrov.

2. Orientacijska vrednost del je
25,000.000 SIT.

3. Izvedba del je predvidena od meseca
maja do julija 1996.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika bodo: ponudbena cena, plačilni po-
goji, reference o dosedanjih delih in ostale
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del.

5. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena že citirane odredbe.

6. Razpisno dokumentacijo dobite na
Občini Ljubno, Cesta v Rastke 12, vsak dan
od 8. do 12. ure. Vsa dodatna pojasnila v
zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki po
tel. 063/841-010 pri Francu Valte, tajniku
občinske uprave. Stroški razpisne dokumen-
tacije so 6.000 SIT, ki jih ponudnik plača
pred dvigom dokumentacije na ŽR Občine
Ljubno št. 52810-630-10126. Pogoj za dvig
razpisne dokumentacije je predložitev od-
ločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje
razpisanih del.

7. Kompletne ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudba za modernizacijo
ceste v Primož – Ne odpiraj”, morajo po-
nudniki oddati najkasneje do 25. 4. 1996 do
12. ure na naslov: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, Ljubno ob Savinji.

8. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Ljubno dne 25. 4. 1996 ob 15. uri.
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9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni po poteku roka za
oddajo ponudbe.

Občina Ljubno

Št. 3/227 Ob-976

Javni razpis
za izdelavo informacijskega sistema za

obdelavo podatkov v kemijskem in
mikrobiološkem laboratoriju Zavoda za

zdravstveno varstvo Celje
1. Investitor: Zavod za zdravstveno vars-

tvo Celje, Ipavčeva 18, Celje.
2. Predmet razpisa: informacijski sistem

za obdelavo podatkov v kemijskem in mi-
krobiološkem laboratoriju Zavoda za
zdravstveno varstvo Celje z naslednjimi ka-
rakteristikami:

– informacijski sistem mora delovati v
okolju WINDOWS,

– podatki morajo biti v bazi, ki je kom-
patibilna s protokoli SQL,

– vse funkcije sistema morajo biti doku-
mentirane,

– približni obseg baze je naslednji:
  – število relacij: 15,
  – število primerkov entitet v časovnem

obdobju enega leta: 20.000,
  – število vhodnih mask: 10,
  – število izhodnih mask: 15,
– informacijski sistem mora delovati na

dveh računalniških mrežah NOWELL, ki
sta med seboj povezani z optičnim kablom.

3. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri podobnih delih,
– kompletnost ponudbe,
– garancijska doba,
– ugodnejša cena,
– rok dokončanja del,
– višina avansa vezanega na fiksnost cene,
– druge ugodnosti.
4. Ponudba mora biti opremljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa ter mora vsebovati
predvsem predračun, predlog pogodbe, do-
kazilo o registraciji ter še naslednje elemen-
te:

– ponudnik naj navede svoje reference o
že postavljenih informacijskih sistemih,

– ponudnik naj navede garancijske po-
goje,

– ponudnik lahko sam oblikuje ponudbo
v skladu z zahtevanimi karakteristikami,

– ponudba naj bo oblikovana tako, da
bodo dopuščene odprte razvojne možnosti.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– fiksna cena v SIT,
– način plačila,
– zagotovljeno vzdrževanje,
– rok dobave in garancijski rok,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
6. Pisne ponudbe s pripadajočimi podat-

ki predočite osebno ali na naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18,
3000 Celje, v 30 dneh po objavi razpisa v
zaprti kuverti z naslovom ponudnika z oz-
nako “Ne odpiraj, javni razpis za izgradnjo
informacijskega sistema”.

7. Odpiranje ponudb bo prvi delovnik 15
dni po objavi v prostorih uprave ZZV Celje
ob 11. uri.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Vsa dodatna pojasnila dobite na tel.
063/37-112. Kontaktna oseba je Andrej Pla-
ninšek.

ZZV Celje

Ob-992

Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotni-
kova 5, objavlja na podlagi 91. člena zako-
na o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) 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 dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošne-

ga, računalniškega in pisarniškega materia-
la za potrebe Ministrstva za gospodarske
dejavnosti in organov v sestavi za leto1996.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 13 mio SIT letno.

3. Roki dobav: sukcesivne dobave do
konca leta 1996.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki, ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na recepciji Ministrstva za gospo-
darske  dejavnosti,  Kotnikova  5,  Ljub-
ljana.

Vse dodatne informacije posreduje Alojz
Palčar, tel. 178-3215 vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki ne sme biti starejša od treh
mesecev,

– dosedanje reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-

deno specifikacijo ponujenega materiala, ce-
nami fco lokacija naročnika po kosu, koli-
činske in druge popuste, vse preračunano na
plačilo 30 dni po dobavi,

– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-
riala,

– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli
predplačilo, se ne bodo upoštevale.

8. Merila za izbor ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta materiala,
– cena,
– količinski popusti,
– stalna količinska zaloga asortimana z

možnostjo hitre dobave ob urgentnem naro-
čilu,

– brezplačna dostava,
– reference ponunika,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
9. Popolne ponudbe v zaprtih kuvertah z

oznako “Ne odpiraj - ponudba za izbiro do-
bavitelja potrošnega, računalniškega in pi-
sarniškega materiala”, morajo ponudniki od-
dati najkasneje do 26. aprila 1996 do 10. ure
v glavni pisarni ministrstva.

Na vsaki kuverti mora biti naveden na-
slov ponudnika.

10. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

11. Javno odpiranje ponudb bo 26. aprila
1996 ob 10.15 na ministrstvu.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po javnem odpiranju ponudb.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ob-993

Kino Radovljica, Gorenjska c. 19a, na
osnovi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
preureditvenih del kinodvorane s
pripadajočimi prostori na Bledu

Investitor: Kino Radovljica.
1. Lokacija: Bled.
2. Predmet razpisa: preselitev kinodvo-

rane iz sedanje lokacije v nove prostore po-
gojuje preureditvena dela in delno nabavo
nove opreme.

3. Rok izvedbe: pričetek maja 1996.
4. Orientacijska vrednost: 11,000.000

SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– tehnično strokovna usposobljenost in

reference,
– cena za izvedbo razpisanih del,
– kompletnost ponudbe,
– terminski plan,
– način plačila,
– ostale ponujene ugodnosti.
Naročnik si pridrži pravico, da ne izbere

najcenejše ponudbe. Najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši.

6. Vsebina ponudbe:
– podatki o ponudniku z dokazili o regi-

straciji (ne starejši od treh mesecev) in refe-
rence,

– podpisani razpisni pogoji,
– podatki o finančnem stanju (BON 1–3),
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo proti plačilu odškodnine 20.000
SIT na žiro račun Kino Radovljica, št.
51540-603-31983.

Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj –
ponudba” do vključno 18. aprila 1996, na
naslov: Kino Radovljica, Gorenjska c. 19a,
Radovljica.

Javno odpiranje ponudb bo 19. aprila
1996 ob 14. uri, v knjižnici v Radovljici.

Kino Radovljica, p.o., Radovljica

Ob-994

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94), Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja
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javni razpis št. MORS-BO 2/96
za izbiro izvajalca za dobavo zdravil,

medicinskih pripomočkov...
1. Naročnik:
Ministrstvo za obrambo Republike Slo-

venije, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26.
2. Predmet:
a) zdravila registrirana v RS in pomožna

zdravilna sredstva,
b) medicinski pripomočki (aparati, in-

strumenti, sredstva in materiali ter drugi iz-
delki za humano uporabo, ki se uporabljajo
v splošni medicinski praksi; ortopedski pri-
pomočki),

c) repelent-ultrathon proizvajalca 3M,
d) EKG-defibrilator Physio-control Life-

tak 10,
e) aparature za kontrolo uspešnosti ukre-

pov iz urgentne medicine firme Laerdal,
f) potrošni material, rezervni deli in ser-

visiranje za aparate QBC – kulterje za ana-
lizo krvi proizvajalca Becton-Dickinson.

3. Orientacijska vrednost del:
a) 40 mio SIT,
b) 15 mio SIT,
c) 6 mio SIT,
d) 16 mio SIT,
e) 2 mio SIT,
f) 3,5 mio SIT.
4. Predvideni rok pričetka in zaključka

del:
a, b, f: sukcesivno v letu 1996,
c: april–junij 1996,
e, d: maj–september 1996.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 26. 4. 1996, med
11. in 12. uro, na MORS, Kardeljeva ploš-
čad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure, do
30. 4. 1996 pri Darji Pogačnik po tel.
061/152-10-41.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26, ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 6. 5. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 2/96 – Zdravila in medicinski pripo-
močki”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996
ob 9. uri, v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
osebno predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne od-
pirajo  in  se  vrnejo  ponudnikom  neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Ob-995

Javni razpis
za raziskavo “Strategija predelovalne
industrije Republike Slovenije pred

vstopom v EU”
Proračunska postavka 1731 – Projekt

prenove podjetij
I. Predmet razpisa
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo

s sredstvi iz proračuna postavka 1731 – Pro-
jekt prenove podjetij financiralo izdelavo
raziskave “Strategije predelovalne industri-
je Republike Slovenije pred vstopom v
Evropsko unijo”.

Namen raziskave je opredelitev in ocena
posledic strategije prilaganja slovenske pre-
delovalne industrije za izpolnjevanje vrste
zahtev pred vstopom v Evropsko unijo, ki
jih v Republiki Sloveniji v okviru doslej
sklenjenih mednarodnih sporazumov (na
primer GATT oziroma WTO, CEFTA) ni
bilo potrebno upoštevati.

Te dodatne zahteve so razporejene na
stična področja predelovalne industrije in
se nanašajo na regionalno oziroma struktur-
no politiko, na varstvo konkurence kot tudi
varstva okolja. Poleg upoštevanja stičnih po-
dročij bo potrebna tudi harmonizacija prav-
nih predpisov in njihova dejanska izpeljava
in veljavnost ter ureditev tujih neposrednih
investicij, ki bo kompatibilna z ureditvijo,
ki velja v državah članicah.

II. Merila in pogoji
1. Raziskovalna naloga naj vključuje na-

slednja prepletajoča oziroma stična področja:
– varstvo konkurence,
– industrijsko sodelovanje in finančna

kooperacija,
– mala in srednja podjetja,
– energetika,
– znižanje carinskih in drugih uvoznih

ovir,
– znanstveno tehnološko sodelovanje,
– tehnične norme in standardi,
– različne oblike državne pomoči indu-

striji,
– javne naložbe in industrija,
– socialni odnosi v industriji,
– varstvo okolja.
2. Z vidika približevanja predelovalne

industrije Republike Slovenije tržišču
Evropske unije naj raziskava ovrednoti po-
trebne spremembe pri:

– regionalni oziroma strukturni politiki,
– neposrednih tujih investicijah (nacio-

nalna obravnava),
– ustrezni pravni ureditvi.
3. Poleg navedenega, naj raziskovalna

naloga ustreza še naslednjim pogojem:

– primerjava stanja predelovalne indu-
strije Republike Slovenije z državami EU in
državami srednje in vzhodne Evrope (števi-
lo in velikost struktura podjetij, dodana
vrednost na zaposlenega);

– nekateri vidiki konkurenčnih predno-
sti in pomanjkljivosti v primerjavi s tujo
(zlasti v deželah EU) konkurenco (značil-
nosti po nekaterih skupinah stroškov ter pri-
merjava s tujimi konkurenti, doseganje ozi-
roma zaostajanje na pomembnejših poslov-
nih funkcijah v podjetjih nekaterih panog);
običajno najbolj izpostavljeni potrebni ukre-
pi za vzpostavitev razmeroma normalnega
izhodiščnega stanja iz katerega bo šele omo-
gočeno začeti s približevanjem praksi v EU;

– relativna učinkovitost izvoza predelo-
valne industrije Republike Slovenije;

– prikaz stanja (tj. izhodiščnega položa-
ja) za približevanje EU za vsako od navede-
nih področij v Republiki Sloveniji;

– sedanja ureditev in predvidene nadalj-
nje spremembe v tej ureditvi navedenih po-
dročij v EU;

– potrebne preureditve in možnosti de-
janskega izvajanja (implementacije) po na-
vedenih področjih v Republiki Sloveniji.
Ocenitev potrebnih dodatnih naporov (or-
ganizacijskih in vsebinskih) s strani države
ter podjetij oziroma njihovih združenj;

– izgradnja informacijskih osnov in baz
podatkov potrebnih za spremljanje procesov
prilagajanja EU, uporabljivih tudi kasneje.

4. Raziskovalna naloga naj bi bila kon-
čana 4 mesece po podpisu pogodb z izva-
jalcem, najkasneje do 15. 9. 1996. Na raz-
pis se lahko prijavijo izvajalci, ki so regi-
strirani kot raziskovalne organizacije v Re-
publiki Sloveniji in imajo ustrezne domače
in tuje reference s področja razvojnih ra-
ziskav.

V skladu s cilji raziskave, bo izvedena
izbira tistega izvajalca, ki bo v največji me-
ri upošteval razpisana merila in pogoje.

III. Rok za prijavo
Prijave na javni razpis, ki naj vsebujejo

kratko dispozicijo, poimenski seznam razis-
kovalne skupine z referencami (bibliografi-
je) vseh sodelujočih, terminski mrežni plan
aktivnosti in finančno konstrukcijo morajo
biti poslane v zaprti ovojnici, z oznako “Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis” “Strategi-
ja predelovalne industrije Republike Slove-
nije pred vstopom v Evropsko unijo”, na
naslov Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, 1000 Ljubljana, Kotnikova 5.

Rok za prijavo je 15 dni po objavi javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS.

Odpiranje prijav bo prvi ponedeljek po
preteku razpisnega roka v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Aleksandru Perdanu na tel.
061/178-32-55, oziroma Borutu Grčarju na
tel. 061/178-32-37, vsak delovni dan.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 2.0.-1039/96 Ob-925

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
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javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije predora
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija opečnatega

oboka v predoru Žirovnica na železniški
progi Ljubljana–Jesenice.

3. Čas del: julij, avgust 1996.
4. Orientacijska vrednost del: 30,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatne

informacije dobite v prostorih Sekcije za
vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova
15, pri Lozarju tel. 061/13-13-144 26-23)
od 15. 4. do 25. 4. ob delovnikih med 7. in
8. ter med 14. in 15. uro. Kupnina za razpi-
sno dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT
mora biti nakazana na žiro račun Sloven-
skih železnic št. 50100-601-5014744.

6. Ogled objekta: v četrtek, 18. 4. 1996
ob 9. uri na železniški postaji Žirovnica.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– krajše ovire v železniškem prometu,
– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 7. 5. 1996, do

8.30, na naslov Slovenske železnice, Infra-
struktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
tajništvo soba 205.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v torek, 7. 5.

1996, ob 9. uri v prostorih Slovenskih že-
leznic, Kolodvorska 11, Ljubljana (Stekle-
na dvorana).

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Št. 2.0.-1039/96 Ob-926

Javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in

polaganje betonskih tlakovcev na
neasfaltiranih peronih na območju SVP

Celje
A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava in polaganje

betonskih tlakovcev na neasfaltirane perone
na območju SVP Celje.

3. Čas del: junij, julij, avgust 1996.
4. Orientacijska vrednost: 12,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete  na Slovenskih železnicah, d.d., SVP
Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje pri Jazbin-
šek Danilu, tel. 063/25-920 int. 279 od 15.
4. 1996 do 19. 4. 1996 od 7. do 10. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– boljši finančni pogoji,
– krajši rok izvedbe,
– boljše reference,

– krajše ovire v železniškem prometu,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Rok za oddajo ponudb: 6. 5. 1996 do

11.30 v tajništvu SVP Celje, Ul. XIV. divi-
zije 2, Celje.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996
ob 12. uri v prostorih SVP Celje.

9. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Št. 2.0.-1039/96 Ob-927

Javni razpis
za izbiro izvajalca za injiciranje in

torkretiranje podpornih zidov na odseku
železniške proge Grobelno–Pragersko

A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: injiciranje in torkre-

tiranje podpornih zidov na odseku železniš-
ke proge Grobelno–Pragersko.

3. Čas del: junij, julij 1996.
4. Orientacijska vrednost: 12,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Slovenskih železnicah, d.d., SVP
Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje pri Jazbin-
šek Danilu, tel. 063/25-920 int. 279 od 15.
4. 1996 do 19. 4. 1996 od 7. do 10. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– boljši finančni pogoji,
– krajši rok izvedbe,
– boljše reference,
– krajše ovire v železniškem prometu,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Rok za oddajo ponudb: 6. 5. 1996 do

9.30 v tajništvu SVP Celje, Ul. XIV. divizi-
je 2, Celje.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 5. 1996
ob 10. uri v prostorih SVP Celje.

9. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Št. 2.0.-1039/96 Ob-928

Javni razpis
za izbiro dobavitelja in monterja

montažnih železniško cestnih prehodov
po sistemu “Strail”

A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

montažnih železniško cestnih prehodov po
sistemu “Strail”.

3. Čas del: maj, junij, julij 1996.
4. Orientacijska vrednost: 9,900.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Slovenskih železnicah, d.d., SVP
Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje pri Sopčič
Mirkotu, tel. 063/481-353 int. 279 od 9. 4.
1996 do 12. 4. 1996 od 7. do 10. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– boljši finančni pogoji,
– krajši rok dobave in izvedbe,
– boljše reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.

7. Rok za oddajo ponudb: 16. 4. 1996 do
9.30 v tajništvu SVP Celje, Ul. XIV. diviz-
ije 2, Celje.

8. Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih SVP Celje.

9. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Št. 2.0.-1039/96 Ob-929

Javni razpis
za izbiro izvajalca za obdobni pregled

mostov na območju SVP Celje
A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: obdobni pregled mo-

stov na območju SVP Celje:
a) jeklenih mostov – 12 kd in izvedba

obremenilnih preizkušenj – 5 kd,
b) masivnih mostov – 52 kd.
3. Čas del: maj, junij, julij 1996.
4. Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Slovenskih železnicah, d.d., SVP
Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje pri Jazbin-
šek Danilu, tel. 063/25-920 int. 279 od 9. 4.
1996 do 12. 4. 1996 od 7. do 10. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– boljši finančni pogoji,
– krajši rok izvedbe,
– boljše reference,
– krajše ovire v železniškem prometu,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Rok za oddajo ponudb: 15. 4. 1996 do

11.30 v tajništvu SVP Celje, Ul. XIV. divi-
zije 2, Celje.

8. Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1996
ob 12. uri v prostorih SVP Celje.

9. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Št. 2.0.-1039/96 Ob-930

Javni razpis
za izbiro izvajalca za strojni izkop in

polaganje drenaže na odseku železniške
proge Grobelno–Pragersko

A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: strojni izkop in pola-

ganje drenaže na odseku železniške proge
Grobelno–Pragersko.

3. Čas del: maj 1996.
4. Orientacijska vrednost: 4,300.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Slovenskih železnicah, d.d., SVP
Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje pri Jazbin-
šek Danilu, tel. 063/25-920 int. 279 od 9. 4.
1996 do 12. 4. 1996 od 7. do 10. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– boljši finančni pogoji,
– krajši rok izvedbe,
– boljše reference,
– krajše ovire v železniškem prometu,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Rok za oddajo ponudb: 15. 4. 1996 do

9.30 v tajništvu SVP Celje, Ul. XIV. divizi-
je 2, Celje.
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8. Javno odpiranje ponudb: 15. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih SVP Celje.

9. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Št. 2.0.-1039/96 Ob-931

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.

javni razpis

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: antikorozijska zašči-
ta jeklenega železniškega mostu v km
77+647 proge Metlika–Ljubljana (most čez
reko Krko v Novem mestu).

3. Čas del: julij 1996.
4. Orientacijska vrednost: 12,000.000

SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki, ob predložitvi potrdila o
plačilu kupine, v prostorih Sekcije za vzdr-
ževanje prog Novo mesto, Ljubljanska ces-
ta 1, pri Branku Damjanoviču (tel.
068-321-166) od objave do 19. 4. 1996 med
7. in 9. uro. Kupnina za razpisno dokumen-
tacijo v vrednosti 3.000 SIT mora biti naka-
zana na račun št. 50100-601-5014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference (izdelava večjega šte-
vila istovrstnih ali podobnih objektov),

– boljše finančne pogoje (kredit, itd.),
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 8. 5. 1996 do

10. ure v tajništvu Sekcije za vzdrževanje
prog Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, No-
vo mesto.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 5. 1996 ob

11. uri v sejni sobi Sekcije za vzdrževanje
prog Novo mesto, Ljubljanska 1, Novo me-
sto.

9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Št. 2.0.-1039/96 Ob-932

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Republike Slovenije in odredbo
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljajo Slovenske
železnice, d.d.

javni razpis

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: polaganje betonskih
kanalet ob železniški progi Metlika–Ljub-
ljana od km 144+692 do km 146+450.

3. Čas del: junij/julij 1996.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

10,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki, ob predložitvi potrdila o
plačilu kupine, v prostorih Sekcije za vzdr-
ževanje prog Novo mesto, Ljubljanska ces-
ta 1, pri Branku Damjanoviču (tel.
068-321-166) od objave do 19. 4. 1996 med
7. in 9. uro. Kupnina za razpisno dokumen-
tacijo v vrednosti 3.000 SIT mora biti naka-
zana na račun št. 50100-601-5014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference (izdelava večjega šte-
vila istovrstnih ali podobnih objektov),

– boljše finančne pogoje (kredit, itd.),
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 7. 5. 1996 do

10. ure v tajništvu Sekcije za vzdrževanje
prog Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, No-
vo mesto.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 1996 ob

11. uri v sejni sobi Sekcije za vzdrževanje
prog Novo mesto, Ljubljanska 1, Novo me-
sto.

9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 20 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-933

Na podlagi pravilnika o načinu in pos-
topku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 27/95) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Treb-
nje, Goljev trg 5, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka

k Osnovni šoli Mokronog
1. Investitor: Občina Trebnje, Goljev trg

5.
2. Predmet razpisa: izgradnja prizidka k

Osnovni šoli Mokronog.
3. Orientacijska vrednost del znaša

60,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo del: v štirih mesecih

od podpisa pogodbe.
5. Predloge, pojasnila in dodatni podatki

za izdelavo ponudbe dobite na Občini Treb-
nje – Oddelek za proračun, finance ter gos-
podarske in družbene dejavnosti.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponudbe (stopnja dodelano-
sti, natančnost, obseg razdelave),

– reference, ki ne smejo biti starejše od 2
let,

– najugodnejša cena, fiksnost cen, avans
do 30% vrednosti del,

– roki,
– garancija za izvedena dela,

– podatke o boniteti podjetja (BON 1,
BON 2, BON 3), za samostojne podjetnike
pa potrdilo o plačanih prispevkih in davkih,

– predstavitev prednosti, za katere po-
nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,

– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši datum do katerega velja ponudba,

– predlog pogodbe s ponudbenim pred-
računom,

– druge ugodnosti ponudnika (ugodni
kreditni pogoji ter dodatne ugodnosti inve-
stitorju).

7. Ponudba mora vsebovati še naslednjo
dokumentacijo:

– dokaz o registraciji podjetja ter odloč-
bo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,

– izjava, da je celotna gradnja zavarova-
na tako, da zavarovanje zajema škodo proti
tretji osebi,

– izjavo, da je ponudnik pregledal ob-
jekt ter da je seznanjen z obsegom del in
potrebnimi materiali,

– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
del kot garancijo za resnost ponudbe.

8. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzemejo na Občini Trebnje,
Goliev trg 5, na osnovi predhodnega doka-
zila o vplačilu 20.000 SIT nepovratnih sred-
stev, ki jih nakažejo na ŽR:
52120-630-40206 Občina Trebnje s pripi-
som “Za prizidek k OŠ Mokronog”.

9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
prizidek k OŠ Mokronog” je potrebno do-
staviti v zapečateni kuverti v roku 30 dni od
objave tega razpisa na naslov Občina Treb-
nje, Goliev trg 5, Trebnje.

10. Ponudbe se bodo odpirale tretji dan
po izteku roka za oddajo ponudb na Občini
Trebnje, Goliev trg 5 – mala sejna soba ob 8.
uri, če je rok za odpiranje na dela prost dan,
se odpiranje opravi naslednji delovni dan.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu na-
tečaja v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Trebnje

Št. 47/96 Ob-939

Na podlagi določb zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94) Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve
objavlja

javni razpis
za izbiro pooblaščenega revizorja za

opravljanje pregleda namenske uporabe
sredstev

1. Uporabnik: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5.

2. Predmet razpisa: pregled namenske
uporabe sredstev, ki jih Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve oziroma Repub-
liški zavod za zaposlovanje dodeljuje pod-
jetjem kot subvencije na področju zaposlo-
vanja, pri prejemniku sredstev.

3. Orientacijska vrednost: 100.000 SIT
za revizijo v enem podjetju.

4. Predvideno trajanje del: od 1. 5. 1996
do 31. 12. 1996.

5. Prijavi morajo ponudniki obvezno pri-
ložiti reference, dokazilo o registraciji pri
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Slovenskem inštitutu za revizijo ter ceno
posameznega pregleda vključno s promet-
nim davkom.

6. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka:

– strokovna usposobljenost (reference)
ponudnika,

– cena za posamezni pregled.
7. Razpisna dokumentacija:
– zakon o zaposlovanju in zavarovanju

za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št.
5/91, 12/92, 71/93 in 38/94),

– pogodba o dodelitvi sredstev, sklenje-
na med podjetjem in Ministrstvom za delo,
družino in socialne zadeve oziroma Repub-
liškim zavodom za zaposlovanje,

– navodila Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.

8. Dodatne informacije: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, tel. 178-33-31 od 9. do 11.
ure.

9. Rok za oddajo ponudb: ponudniki lah-
ko oddajo ponudbo osebno v glavni pisarni
Ministrstva za delo, družino in socialne za-
deve, Ljubljana, Kotnikova 5 do vključno
22. 4. 1996 do 12. ure ali priporočeno po
pošti na naslov ministrstva do navedenega
roka.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za pooblaščenega revizorja”.

10. Odpiranje ponudb bo 26. 4. 1996 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 15
dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 451-1/1-96 Ob-940

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (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) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa so naslednje naloge:
2.1 Priprava strokovnih osnov in doku-

mentacije ter podpora delu skupine za zem-
ljiški kataster pri Geodetski upravi Republi-
ke Slovenije,

2.2 Organizacija in izvedba izobraževa-
nja za delavce Geodetske uprave Republike
Slovenije in implementacija programskih re-
šitev projektov Geodetske uprave Republi-
ke Slovenije,

2.3 Izvedba zemljiškokatastrske nove iz-
mere delališča: Rogatec,

2.4 Izvedba zemljiškokatastrske nove iz-
mere delališča: Kozje,

2.5 Izvedba zemljiškokatastrske nove iz-
mere delališča: Dol. Logatec,

2.6 Izvedba zemljiškokatastrske nove iz-
mere delališča: Stara Vrhnika,

2.7 Izvedba zemljiškokatastrske nove iz-
mere delališča: Zgornja in Spodnja Selnica
in Janževa gora,

2.8 Izvedba zemljiškokatastrske nove iz-
mere delališča: Nova vas–Rogoznica,

2.9 Izvedba zemljiškokatastrske nove iz-
mere delališča: Koroška Bela,

2.10 Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča: Selišči,

2.11 Izvedba topografsko-zemljiškoka-
tastrske nove izmere območja v katastrskih
občinah oziroma delališču: Gradišče–M.
Črnci.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati. Naročnik bo opravil izbiro iz-
vajalcev ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
nalog posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Kristanova 1.
Prevzem razpisne dokumentacije se najavi
en dan vnaprej in opravi pri kontaktni osebi.
Kontaktna oseba je Jože Korpič, telefon
312-315.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 50,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejša od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazec BON-1 ali BON-3), ki niso starejši
od 30 dni,

– podatke o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatke o opremi (HW, SW) in inštru-
mentariju,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan
je zaželjeno da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– terminski plan izvedbe del za posa-
mezno nalogo z opredelitvijo vrednosti po-
samezne faze,

– predračun pogodbenega dela za posa-
mezno nalogo, s tem, da je vrednost del
prikazana ločeno po naslednjih skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače
– stalni (splošni) stroški.

    V posameznih skupinah je potrebno
upoštevati naslednje:

    – kot dobavljeno opremo oziroma
material je potrebno šteti le tisto opremo in
material, ki bo porabljena na konkretno
razpisanem delu. Kolikor gre za opremo,
ki jo bo izvajalec uporabljal tudi pri drugih
nalogah se obračuna le ustrezni del amorti-

zacije in to v skupini “drugi neposredni
stroški”,

    – med dobavljene storitve spadajo sto-
ritve, ki jih bodo opravili podizvajalci ozi-
roma zunanji izvajalci,

    – med druge neposredne stroške je
potrebno všteti: prevoze, dnevnice, kilome-
trine, carine, zavarovanja, amortizacijo za
opremo, ki ni vključena v plače (posebna
amortizacija), itd.

    – med plače je vključiti bruto plače
neposrednih izvajalcev ter osnovno amorti-
zacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM,

    – med stalne (splošne) stroške je vklju-
čiti stroške uprave, razvoja, trženja, rekla-
macij, dobiček itd.

    Terminski plan in predračun postane-
jo sestavni del pogodbe.

– navedbo ugodnosti, ki jih nudi izvaja-
lec,

– spisek referenc za ponudnika (podjet-
je)  in  podizvajalce,  ki  niso  starejše  od
dveh let  na  enakih  oziroma  podobnih
delih  – posebej  za  vsako  vrsto  razpisa-
nih  nalog,

– spisek delavcev, ki sodelujejo na pro-
jektu s podatki o izobrazbi in referencami,

– odgovorno osebo na projektu,
– podroben opis načina, poteka in izved-

be ponujenega dela.
Če  je predvideno, da bodo pri izvedbi

del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Kolikor ponudba ne vsebuje navedenih
elementov, se izloči iz nadaljnje obravnave.

7. Rok za oddajo ponudb na naslovu na-
ročnika je 25. 4. 1996 najkasneje do 9. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja zemljiš-
kega katastra – (navedba posamezne nalo-
ge, na katero se nanaša ponudba).”

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane pod točko 6, alinee 1–5 predloži
le enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z ozna-
ko ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis za izvedbo nalog s področja
zemljiškega katastra – skupna dokumenta-
cija”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih in pravilno oddanih ponudb bo 25. 4.
1996 ob 10. uri v prostorih GURS (sejna
soba).

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– reference za konkretno nalogo (za pod-

jetje in kadre),
– dosedanje izkušnje naročnika v poslo-

vanju s ponudnikom,
– ocena strokovnosti in primernosti pred-

lagane rešitve izvedbe naloge,
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– uporaba sodobne, operativne, preizku-
šene in racionalne tehnologije,

– cena,
– izvedbeni roki,
– eventualne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi,
– za nalogi pod tč. 2.1 in 2.2 pa tudi

ocena podrobnega programa izvedbe dela,
ki ga predloži ponudnik v ponudbi.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,
ki vsebuje najnižjo ceno ali katerekoli dru-
ge ponudbe, temveč prosto presoja o izbiri
najugodnejšega ponudnika v skladu z merili
iz prejšnjega odstavka.

Pri izbiri izvajalca, ki se sofinancirajo
(naloge št. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9,
2.10, 2.11) sodeluje na svojo zahtevo pred-
stavniki sofinancerja, ki soodločajo o izbiri.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 30 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

13. Za naloge št. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10, 2.11 bo sklenjena pogodba le
v primeru, če bo zagotovljeno najmanj 50%
sofinanciranje.

14. Naročnik si pridržuje pravico odlo-
čitve o sprejemu ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 850 Ob-941

Na podlagi določil zakona o zagotavlja-
nju sredstev za zaprtje Rudnikov rjavega
premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur.
l. RS, št. 1/95) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/94) ob-
javlja Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, Senovo naslednji

javni razpis
za financiranje prezaposlovanja

delovcev v letu 1996
1. Predmet razpisa
Sredstva so namenjena spodbujanju pre-

zaposlovanja presežnih delovcev  Rudnika
Senovo v zapiranju, d.o.o., v druge dejav-
nosti.

2. Merila in pogoji
Zahtevek lahko vloži delodajalec, ki za-

posleni delovca iz Rudnika Senovo v zapi-
ranju, d.o.o., in delovec Rudnika Senovo, ki
se prezaposli na kmetijo ob pogoju, da pri-
dobi status kmeta.

Premija ob prezaposlitvi se izplača kot
nepovratna sredstva z obveznostjo zaposli-
tve delovcev iz Rudnika Senovo za nedolo-
čen čas oziroma vsaj za dobo dveh let.  Eno
leto pred tem delodajalec ne sme odpustiti
nobenega zaposlenega.

Znesek premije znaša:
– 980.000 SIT za delovce s pokojninsko

dobo nad 25 let, delavce z zaposlitvenimi
omejitvami in invalide,

– 900.000 SIT za delovce s pokojninsko
dobo od 20 do 25 let,

– 850.000 SIT za delovce s pokojninsko
dobo od 15 do 20 let,

– 800.000 SIT za delovce s pokojninsko
dobo od 10 do 15 let,

– 750.000 SIT za delovce s pokojninsko
dobo do 10 let.

3. Vsebina vloge
Prijava mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ustrezen poslovni načrt,
– dokazilo o sklenitvi delovnega razmer-

ja za nedoločen čas – obrazec M1/M2 ali
dokazilo o statusu kmeta,

– izjava, da delodajalec vsaj leto dni ni
odpustil nobenega presežnega delovca.

4. Rok za prijave
Rok za prijave je odprt naslednji dan po

objavi razpisa v Uradnem listu RS in velja
do konca leta 1996.

O vlogah bomo odločali mesečno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom

dobite pri Jožetu Kržanu, tel. 0608/79-315
vsak delovni dan.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Št. 6/96 Ob-942

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 45/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Murska
Sobota objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del rekonstrukcije

oziroma obnove občinske ceste Murska
Sobota–Markišavci

1. Investitor: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija ozi-
roma obnova občinske ceste Murska Sobo-
ta–Markišavci v dolžini 1,05 km.

3. Orientacijska vrednost del znaša
24,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: maj–junij 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo na Mestni občini Murska
Sobota, Trg zmage 4, (tel. 069/22-617),
kjer je tudi na vpogled projektna doku-
mentacija.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne in projektne dokumentacije.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena za razpisana dela,
ugodni plačilni pogoji, možnost kreditira-
nja, fiksnost cene;

– celovitost vsebine ponudbe;
– upoštevanje razpisnih pogojev;
– izjava,  da  je  ponudnik  seznanjen  s

terenskimi razmerami in obsegom del, ter
da jih je sposoben izvesti v navedenih ro-
kih;

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del;

– rok izvedbe;
– garancijski rok.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme.
9. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po

objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je. Zapečateno ponudbo z oznako “Ponud-
ba, ne odpiraj – cesta Murska Sobota–Mar-
kišavci” je  treba dostaviti na naslov Mestna
občina, Kardoševa 2, Murska Sobota – v
dveh ločenih kuvertah.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 40 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Mestna občina
Murska Sobota

Ob-988

Na podlagi 40. člena in 91. člena zako-
na o izvrševanju proračuna Republike Slo-
venije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in navodila o izvrševa-
nju proračuna (Uradni list RS, št. 13/96),
Zavod Republike Slovenije za blagovne re-
zerve objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzdrževalna  dela  v  skladišču  Kočevje
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Vzdrževalna dela v skladišču Kočev-
je: prekritje strehe skladišča.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu Zavoda Republiek
Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VIII, do vključno 12. 4. 1996
do 14. ure.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 10.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks: 061/1683-167) do 16.
4. 1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do
19. 4. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3 mio SIT.

7. Lokacija razpisanih vzdrževalnih del
je Kočevje.

8. Predviden pričetek del je druga polo-
vica maja, zaključek prva polovica junija
1996.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena in
plačilni pogoji, rok izvedbe, garancija in
posebne ugodnosti.

10. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba – Kočevje – Ne odpi-
raj”, morajo ponudniki oddati s priporočeno
poštno pošiljko na naslov Zavoda RS za
blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII. Veljaven je poštni žig do 23. 4.
1996 do 24. ure. Ponudbe oddane na pošto
po tem roku, bodo neodprte vrnjene ponud-
nikom.

11. Odpiranje ponudb bo v četrtek, dne
25. 4. 1996 ob 10. uri na sedežu Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VIII.

12. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 6.
5. 1996.

13. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Št. 353-11/95 Ob-977

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa  za oddajo javnih na-
ročil (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 Mestna občina Ce-
lje za Sklad stavbnih zemljišč občine Celje

javni razpis
za izvedbo elektroinstalacijskih del

Semaforizacija križišča Polule pri Celju
1. Investitor: Mestna občina Celje in

Sklad stavbnih zemljišč, Trg Celjskih kne-
zov 9, Celje.

2. Predmet razpisa je izvedba elektroin-
stalacijskih in montažnih del semaforizacije
križišča Polule pri Celju na magistralni ce-
sti M10-3 Celje–Laško.

3. Razpisna dokumentacija: vsa doku-
mentacija, PZI št. 3298/96 Elektrosignala
Celje, Projektiva in dodatni razpisni pogoji
so na razpolago interesentom osem dni od
dneva objave v Uradnem listu RS od 8. do
11. ure na naslovu: Mestna občina Celje,
Služba za planiranje in izgradnjo, Trg Celj-
skih knezov 9, Celje pri Jožetu Založniku
gr. inž. in na tel. 063/28-822 int. 361.

4. Orientacijska vrednost del: 5,000.000
SIT.

5. Predviden pričetek del: je konec apri-
la in dokončanje konec maja 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji: avansiranje, kreditira-

nje s strani izvajalca,
– reference,
– tehnična opremljenost interesenta,
– strokovnost kadrov interesenta,
– rok izvedbe del.
7. Ponudba mora vsebovati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil kakor tudi dodatne razpisne pogoje
investitorja.

8. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov: Mest-
na občina Celje, Služba za planiranje in iz-
gradnjo, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ponudba za izvedbo semaforizacije Polu-
le” – Ne odpiraj!

9. Odpiranje ponudb bo dva dni po izte-
ku roka za oddajo ob 10. uri v prostorih
Mestne občine Celje, Trg Celjskih knezov
9, v sejni sobi ZPI/III.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pisno poob-
lastilo za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 10 dni
od odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje
Služba za planiranje in izgradnjo

Št. 0044/5-308/9/96 Ob-978

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za dobavo fotokopirnega stroja

1. Predmet javnega razpisa je dobava
barvnega fotokopirnega stroja – format A3
s podstavkom in vmesnikom za PC, ki omo-
goča uporabo barvnega fotokopirnega stro-
ja kot A3 – barvni skener in A3 – barvni
printer.

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe dobijo interesenti na MMZ, Štefa-
nova 2, Ljubljana, pri Tomažu Pečjaku na
tel. 1325-125/int. 4265.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 4,000.000 SIT.

3. Lokacija dostave: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

4. Dobavni rok: 14 dni po sklenitvi po-
godbe.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja pondub.

– BON 1 in 2 ali BON 3, pri samostojnih
podjetnikih, pri obrtnikih pa davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– ceno v SIT, ki mora biti fiksna, izraže-
na v SIT, fco Štefanova 2, s posebej prika-
zanim 5% prometnim davkom in oblikova-
na za plačilo v najmanj 30 dneh po dobavi
in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– podatki o garanciji ter servisiranju

opreme.
Oprema mora imeti predpisane ateste in

zagotovljeno servisiranje za življenjsko do-
bo. Ponudbi naj bo priložen tudi vzorec ser-
visne pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija in vzdrževanje,
– dobavni rok,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana najpozneje do 15. 4. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/9/96 – doku-
metnacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/9/96 – ponudba”.

Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo 16. 4. 1996 ob 9.
uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-

ljene v skladu z zahtevami razpisa. Nepo-
polne ponudbe bodo izločene.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 0044-308/13-96 Ob-979

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
proračunu (Ur. l. RS, št. 5/96) in v zvezi z
odredbo postopka za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del: za objekt Uprava za
notranje zadeve Maribor Obnova

prostorov za pridržanje PP Maribor
1. Predmet razpisa je: obnova prostorov

za pridržanje:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del
Orientacijska vrednost del pod točko 1.

tega razpisa je  – 3,500.000 SIT.
3. Lokacija del: Maribor, Vošnjakova ulica.
4. Predviden pričetek del je: po podpisu

pogodbe – predvidoma 21. 5. 1996, zaklju-
ček del in montaže 20. 6. 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju 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 naju-
godnejši.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene: prva kuverta mora biti z ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/13-96
za Obnovo prostorov za pridržanje PP Ma-
ribor – dokumentacija”, druga kuverta z oz-
nako “Ne odpiraj – javni razpis št. 308/13-96
za Obnovo prostorov za pridržanje PP Ma-
ribor – ponudba”.

Na vsaki kuverti mora biti navedeno na
katera dela iz točke 1. tega razpisa se dela
nanašajo, ter ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ - RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
16. 4. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ - RS, Štefa-
nova 2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo: 17. 4. 1996 ob
9. uri, v prostorih MNZ - RS, UUNZ, Beet-
hovnova 3, Ljubjana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni 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.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 19 – 5. IV. 1996 Stran 1193

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 fi-
nančnem 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 raču-
nu za zadnje tri mesece, ki ne sme biti sta-
rejše od treh mesecev od dneva razpisa.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in vzdrževa-
nje objektov, Cankarjeva 4, Ljubljana, vsak
delovnik – 9., 10. in 11. 4. (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 pri Janiju
Topolovec.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Ob-980

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za sofinanciranje strokovnih podlag za

pripravo občinske prostorske
dokumentacije ter izvedbo urbanističnih

natečajev in delavnic v letu 1996
1. Predmet razpisa je sofinanciranje ob-

čin za:
a) pripravo strokovnih podlag za prostor-

ske sestavine dolgoročnih in srednjeročnih
družbenih planov občin ter prostorskih ure-
ditvenih pogojev za tista območja v občini,
za katera ni predvidena izdelava prostor-
skih izvedbenih načrtov (v nadaljevanju: ob-
činske prostorske dokumentacije),

b) izvedbo urbanističnih natečajev in de-
lavnic, s katerimi bo vzpodbujeno in pospe-
šeno reševanje pomembnejših problemov
urbanističnega načrtovanja v slovenskih me-
stih in drugih urbanih naseljih.

Namen razpisa je občine vzpodbuditi k
pripravi novih ali izpopolnitvi obstoječih
strokovnih podlag ter drugih strokovnih pre-
veritev, analiz in študij, ki bodo služile kot
osnova za kvalitetnejše in strokovno bolj
dognane rešitve, opredeljene v prostorskih
sestavinah planskih aktov in konkretizirane
v prostorskih ureditvenih pogojih, hkrati pa
vzpodbuditi in pospešiti reševanje pomem-
bnejših problemov urbanističnega načrtova-
nja v slovenskih mestih in drugih urbanih
naseljih.

2. Uporabniki rezultatov nalog iz 1. toč-
ke tega razpisa, za katere bo Urad RS za
prostorsko planiranje (v nadaljevanju: Urad)
ugotovil, da ustrezajo razpisanim merilom,
so posamezne občine oziroma v primeru re-
ševanja problematike kompleksnejših in
prostorsko zahtevnejših posegov dve ali več
sosednjih občin ter Urad in drugi zainteresi-
rani.

3. Merila in pogoji, na podlagi katerih
lahko občine kandidirajo za sofinanciranje
razpisanih nalog iz proračunskih sredstev
Urada, so:

a) za pripravo občinske prostorske do-
kumentacije:

3.1 Regionalno-urbanistična:
– izdelava strokovnih podlag za območ-

ja spremenjenih pogojev lokalne organizi-
ranosti dejavnosti v prostoru oziroma urba-
nističnih, krajinskih ali infrastrukturnih po-
gojev, kjer je posledično potrebna priprava
oziroma sprememba občinske prostorske do-
kumentacije ter izdelava drugih strokovnih
preveritev in študij, ki bodo služile kot stro-
kovne podlage za pripravo občinske pro-
storske dokumentacije,

– izdelava podrobnejših proučitev možno-
sti ureditve posameznih naselij, za katera ne
obstaja ustrezna urbanistična dokumentacija.

3.2 Prostorsko-socialna:
– uskladitev občinske prostorske doku-

mentacije zaradi reševanja romske proble-
matike.

3.3 Okolje – varstvena:
– izdelava strokovnih podlag za občin-

sko prostorsko dokumentacijo za območja,
ki so nadpovprečno obremenjena z naspro-
tujočimi si interesi zaradi načrtovanih ure-
ditev republiškega ali občinskega pomena
(vodnogospodarske ureditve, kmetijske pro-
storske ureditve, posegi za rekreacijo v na-
ravnem okolju, izkoriščanje naravnih do-
brin, ipd.).

3.4 Pogoji, pod katerimi občine lahko
kandidirajo za sredstva sofinanciranja so:

– da občina razpolaga z usklajenimi pro-
storskimi sestavinami dolgoročnega in sred-
njeročnega družbenega plana, ne glede na
to, kdaj so bile sprejete in objavljene;

– da je bila za veljavne prostorske sesta-
vine dolgoročnega in srednjeročnega druž-
benega plana dosežena uskladitev v skladu
s 1. in 2. členom zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o urejanju prostora (Ur.
l. SRS, št. 15/89);

– da ima občina organizirano strokovno
službo zadolženo za področje prostorskega
planiranja in urbanističnega načrtovanja ali
drugače formalno zagotovljeno opravljanje
strokovnih nalog s tega področja.

b) za izvedbo urbanističnih natečajev in
delavnic:

3.5 Prednostna področja dela:
– spremembe strukture urbanega prosto-

ra, ki vplivajo na dosedanji razvojni kon-
cept mesta (vplivi uveljavljanja tržnega gos-
podarstva na gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči in drugi spremenjeni dejavniki ure-
janja mesta);

– sanacija razvrednotenega ali neizkoriš-
čenega urbanega prostora in njegova vklju-
čitev v razvojni potencial mesta (dotrajana
ali drugače obremenjena stanovanjska ob-
močja in podobno; območja ob novih avto-
cestah; območja opuščenih industrijskih, ru-
darskih, prometnih, vojaških in drugih de-
javnosti);

– prenova mesta, stavbnega fonda, cen-
tralnih dejavnosti, zgostitev namesto eksten-
zivnega širjenja;

– prehajanje ruralnega prostora v urba-
nega kot posledica funkcijskega razvoja
centralnega naselja, preizkus možnosti na-
črtnega razvoja urbanih elementov;

– urejanje prometne in druge infrastruk-
ture z vidika njihovega vpliva na celovit
razvoj mesta in z njimi povezanih javnih
prostorov (prednostni pomen uveljavljanja
sodobnih oblik javnega potniškega prome-
ta);

– vključevanje naravnih virov in vred-
not (vodotoki, vegetacija, sistemi zelenja,
itd.) v urbanistične zasnove.

3.6 Občina mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

– urbanistični natečaj ali delavnica, pred-
lagana za sofinanciranje, mora biti v taki
stopnji priprave, da bo v letu 1996 zagotov-
ljen zaključek vsaj najpomembnejših faz s
konkretnimi rezultati;

– imeti mora zaposlenega arhitekta - ur-
banista, ki je usposobljen za strokvono pri-
pravo in vodenje natečaja ali delavnice ali
drugače formalno zagotovljeno opravljanje
tehnično-strokovnih nalog v zvezi z urbani-
stičnim načrtovanjem naselij in drugih po-
segov v prostor;

– imeti mora formalno urejene in zako-
nito sprejete prostorske planske akte;

– pri izvedbi urbanističnega natečaja mo-
ra praviloma zagotoviti udeležbo vsaj ene
skupine udeležencev iz tujine in ene štu-
dentske skupine;

– pri izvedbi urbanistične delavnice mo-
ra zagotoviti interdisciplinarno sestavo ude-
leženih strokovnjakov.

4. Pravico udeležbe na javnem razpisu
imajo vse občine v Republiki Sloveniji, ki
bodo svojo upravičenost do sofinanciranja
utemeljile na podlagi pogojev in meril iz
predhodne točke tega razpisa.

Posamezna občina lahko kandidira za so-
financiranje le ene naloge s področja pri-
prave občinske prostorske dokumentacije in
enega urbanističnega natečaja ali delavnice.

Občine, ki so že prejele sredstva za sofi-
nanciranje priprave občinske prostorske do-
kumentacije na podlagi razpisa v letu 1995,
niso upravičene do sredstev po tem razpisu,
kolikor gre za vsebinsko enake ali podobne
naloge.

5. Ponudba mora vsebovati:
5.1 Ime občine – naslov, številka telefo-

na in telefaksa.
5.2 Predmet dela z utemeljitvijo sklad-

nosti z merili iz 3. točke tega razpisa.
5.3 Za pripravo občinske prostorske do-

kumentacije: osnutek programa priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana obči-
ne oziroma osnutek programa priprave pro-
storskih ureditvenih pogojev z obrazložitvijo
in utemeljitvijo vsebine in obsega dela.

5.4 Za izvedbo urbanističnega natečaja
ali delavnice: podroben program projekta s
predstavitvijo ciljev in predvidene uporabe
rezultatov; grafični prikaz območja obdela-
ve; obrazložitev in utemeljitev vsebine in
obsega dela.

5.5 Cena celotnega predmeta dela in
predlagani znesek sofinanciranja.

5.6 Navedbo potencialnih strokovnih or-
ganizacij (d.o.o., d.d., ipd.), ki so usposob-
ljene za izvajanje razpisanih nalog, z na-
slednjimi podatki:

– firma oziroma ime ponudnika;
– dokazila o registraciji;
– ime in naziv nosilca projekta z dokazi-

li o njegovi usposobljenosti (reference);
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– podatke o interdisciplinarni sestavi
projektne oziroma delovne skupine;

– podatke o strokovnjakih, morebitnih
zunanjih izvajalcih;

– druge relevantne podatke.
5.7 Navedbo pooblaščene osebe ali služ-

be ponudnika, ki daje tolmačenja na zahte-
vo razpisovalca v zvezi s pondubo.

Ponudbena dokumentacija mora biti pod-
pisana s strani pooblaščene osebe in oprem-
ljena z žigom občine. Morebitne popravke v
ponudbi mora ponudnik opremiti z  žigom
in podpisom pooblaščene osebe.

6. Prednost pri dodelitvi sredstev za so-
financiranje priprave občinske prostorske
dokumentacije (predmet pod točko 1.a) bo-
do imele:

– občine, v katerih družbeni dohodek na
prebivalca ne presega 80% povprečnega
družbenega dohodka na prebivalca na RS;

– občine, katerih območje je več kot 50%
demografsko ogroženo;

– občine, ki že imajo izbranega izvajal-
ca, ki je registriran za opravljanje tehnič-
no-strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim
načrtovanjem naselij in drugih posegov v
prostor v skladu z 69. členom zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor
(Ur. l. SRS, št. 18/84 in naprej) in ima sedež
na območju Republike Slovenije.

Občine, ki so že pristopile k izdelavi
nalog iz 1.a točke in imajo že sklenjeno
pogodbo z izbranim izdelovalcem, lahko
kandidirajo za odobritev sredstev sofinanci-
ranja, kolikor obseg dela, določen s progra-
mom priprave iz točke 5.3 še ni presegel
začetne faze. V tem primeru mora občina
obseg doslej opravljenih del posebej opisati
in obrazložiti.

Prednost pri dodelitvi sredstev za sofi-
nanciranje izvedbe urbanističnih natečajev
in delavnic (predmet pod točko 1.b) bodo
imele občine, ki bodo predlagale obdelavo
kompleksnih urbanističnih problemov.

7. Način nakazila sredstev sofinancira-
nja:

a) Za sofinanciranje priprave občinske
prostorske dokumentacije (točka 1.a) se
sredstva nakažejo občini po predložitvi pr-
ve faze pogodbeno določenega obsega na-
loge. Obseg naloge (po fazah) mora občina
natančno definirati v svoji ponudbi. Rok za
predložitev prve faze naloge je 15. 9. 1996,
oziroma se določi sporazumno z občino

Občina je dolžna uradu dostaviti izdela-
no dokumentacijo v zaključnem obsegu naj-
kasneje do 25. 11. 1996. Kolikor občina do
tega roka uradu ne bo dostavila izdelka, bo
morala že nakazana sredstva sofinanciranja
vrniti sofinancerju.

Orientacijska cena razpisanih del pod
točko 1.a je 12,000.000 SIT. Višina zapro-
šenih sredstev sofinanciranja, ki jih bo urad
dodeljeval posameznim občinam, pravilo-
ma ne sme preseči 1,000.000 SIT in lahko
znaša največ polovico predvidenih skupnih
stroškov. V primerih zahtevnejših nalog, ka-
terih reševanje bo potekalo v dveh ali več
občinah, se lahko občini dodeli tudi višji
znesek od navedenega, vendar morajo obči-
ne upravičenost do višjega zneska v svoji
ponudbi posebej utemeljiti.

b) Za sofinanciranje izvedbe urbanistič-
nih natečajev in delavnic (točka 1.b) bodo
sredstva nakazana občini po predložitvi po-

trjenega razpisnega gradiva za izvedbo ur-
banističnega natečaja oziroma potrjenega
podrobnega programa izvedbe urbanistične
delavnice.

Občina je dolžna uradu dostaviti dokazi-
la o opravljenem pogodbeno določenem ob-
segu del najkasneje do 25. 11. 1996. Koli-
kor občina do tega roka uradu ne bo dosta-
vila navedenih dokazil, bo morala že naka-
zana sredstva sofinanciranja vrniti
sofinancerju.

Orientacijska cena razpisanih del pod
točko 1.b je 16,000.000 SIT. Vrednost sofi-
nanciranja posameznega urbanističnega na-
tečaja ali delavnice lahko znaša največ eno
tretjino predvidenih skupnih stroškov in pra-
viloma ne bo presegala 3,000.000 SIT.

8. Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije do poteka razpisnega roka na Uradu
Republike Slovenije za prostorsko planira-
nje, Župančičeva 6, Ljubljana, odgovorni ose-
bi: Mojmir Prelog, tel. 1785-744 (za občin-
sko prostorsko dokumentacijo) in Miha Kos,
tel. 1785-756 (za urbanistične natečaje in de-
lavnice), vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

9. Rok za oddajo ponudb je sreda, 8. 5.
1996. Ponudbe morajo do tega dne do 12.
ure prispeti po pošti oziroma biti odddane v
tajništvu Urada RS za prostorsko planira-
nje, Župančičeva 6, Ljubljana. Ponudba mo-
ra biti v zaprti ovojnici, opremljeni z ime-
nom in naslovom ponudnika ter napisom
“Ne odpiraj – ponudba na javni razpis UPP
– občinska prostorska dokumentacija” ozi-
roma “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis
UPP – urbanistični natečaji in delavnice.”

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo v četrtek, 9. 5. 1996 ob 13. uri
v prostorih Urada.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po zaključe-
nem roku za vložitev ponudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Ob-982

Na podlagi določil 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 jav-
nih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja na-
slednje

javne razpise

PODROČJE ENERGETIKE

za področje INTERVENCIJ V OBNOV-
LJIVE VIRE ENERGIJE

FINANCIRANJE STORITEV
razpoložljiva sredstva so namenjena ok-

virno v višini 76,000.000 SIT.
1. Predmet razpisa
A) Financiranje programov v celoti s

strani ministrstva:
– programi izrabe obnovljivih virov

energije (biomasa, geotermalna energija, vo-
dotoki, sonce, veter, toplotne črpalke, ener-
gija iz odpadkov idr.),

– usklajevanje, spremljanje in promocija
programov, projektov obnovljivih virov,

spremljanje finančnih naložb, izdelavo raz-
pisne dokumentacije za sredstva PHARE
itd.,

– informativni, publicistični, raziskoval-
ni in izobraževalni programi,

– finančno spremljanje finančnih naložb.
B) Sofinanciranje programov s strani mi-

nistrstva do 50% njihove vrednosti:
– študije izvedljivosti za proizvodnjo

energije iz obnovljivih virov,
– analiza možnosti za uporabo obnovlji-

vih virov energije v panogah ali skupinah
porabnikov energije.

C) Financiranje programa vodenja in
koordiniranja izgradnje individualnih solar-
nih sistemov za pripravo tople vode.

Za vodenje in koordinacijo programa iz-
gradnje solarnih sistemov za pripravo tople
vode iščemo usposobljenega izvajalca, ki
bo ponudil ustrezno promocijo programa in
organiziral izvedbo približno 250 komplet-
nih individualnih sistemov s ca. 1500m2

vgrajenih sončnih sprejemnikov.
Okvirna subvencija s strani ministrstva

bo 18.000 SIT/m2 sončnega sprejemnika.
2. Merila in pogoji
za izbiro najugodnejših ponudb za pro-

grame so:
– razčlenjenost programske naloge z de-

finiranjem ciljev in predlog za njihovo rea-
lizacijo,

– reference izvajalcev na področju raz-
pisanega programa (študije in izvedbe),

– višina ponudbene cene in sofinancira-
nje programov oziroma projektov iz drugih
virov.

Pod točko C) bodo pri izbiri imeli pred-
nost ponudniki, ki bodo ponudili večje šte-
vilo izvedenih sistemov in organizirali
ustrezno geografsko pokritost Slovenije, v
svoj program vključili večji obseg finanč-
nih sredstev s strani individualnih naročni-
kov ter organizirali boljšo promocijo solar-
nih sistemov v medijih.

Pogodba bo sestavljena iz fiksnega dela
in variabilnega dela, glede na število dejan-
sko izvedenih sistemov.

3. Vsebina ponudbe
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka, ki daje tolmačenje na zahtevo mini-
strstva,

– pisne dokaze oziroma reference o uspe-
šnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklo-
sti,

– podroben program del,
– ceno s specifikacijo stroškov (delo, ma-

terialni stroški),
– finančni plan,
– seznam strokovnjakov, ki bodo sode-

lovali pri nalogi,
– terminski plan izvajanja del,
– navedbo prednosti, ki jih nudi ponud-

nik pri pospeševanju uporabe obnovljivih
virov energije,

– za ponudnike, za katere je zahtevano
soglasje investitorjev, izjavo prosilca o za-
gotovitvi sredstev za sofinanciranje,

– rok veljavnosti ponudbe.
4. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbe na na-

slov ministrstva v treh izvodih v zaprti ovoj-
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nici z označbo “Ne odpiraj! Prijava na raz-
pis - Intervencije v obnovljive vire energi-
je”, z navedbo imena in naslova ponudnika.

Ponudbe morajo biti dostavljene za vsak
projekt v posebni ovojnici.

Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo obravnavala.

Prvo javno odpiranje ponudb bo vsako
prvo delovno sredo v mesecu, vendar ne
prej kot 20 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, ob 12. uri v prostorih
ministrstva.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva en dan pred javnim odpiranjem do
15. ure.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Razpis za pridobitev sredstev traja do
porabe sredstev na tej proračunski postavki.

Zaključek razpisa bo objavljen v Urad-
nem listu RS.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji ministrstva na Kotnikovi 5 v Ljub-
ljani, vsak delovni dan od 8 do 14. ure.

Dodatne informacije posreduje Stane Za-
goričnik vsak ponedeljek od 9. do 12. ure,
tel. 061/178-3283.

SUBVENCIJE ZA INVESTICIJSKE
PROJEKTE OBNOVLJIVIH VIROV
ENERGIJE

razpoložljiva sredstva so namenjena ok-
virno v višini 60,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
Subvencionirajo se naslednji investicij-

ski projekti:
1. Uporaba biomase:
1.1. Kurilne naprave na biomaso,
1.2. Daljinski ogrevalni sistemi na bio-

maso;
2. Uporaba sončne energije:
2.1. Solarni sistemi za pripravo tople vo-

de za večje uporabnike,
2.2. Pridobivanje elektrike s sončnimi

celicami,
2.3. Zimski vrtovi;
3. Izgradnja malih hidroelektrarn;
4. Uporaba geotermalne energije;
4.1. Ogrevanje prostorov in priprava to-

ple vode
4.2. Balnorekreativni objekti;
5. Uporaba energije vetra;
6. Uporaba toplotnih črpalk;
6.1. Uporaba v industriji,
6.2. Uporaba v gospodinjstvih.
2. Merila in pogoji
Merila za izbiro najugodnejših vlog so:
– stopnja izkoriščanja primarne energi-

je;
– celovitost predstavitve investicijskega

projekta;
– donosnost investicije;
– sprejemljivost projekta za okolje.
Kandidirajo lahko pravne osebe, ki so

registrirane po zakonu o gospodarskih druž-
bah, samostojni podjetniki in osebe s statu-
som kmeta, za investicije pod točko 1.1,
2.1, 2.2, 2.3, 5. in 6. pa tudi fizične osebe.

Ponudnik mora imeti pisno soglasje in-
vestitorja o sofinanciranju.

Specifični pogoji za investicije po posa-
meznih točkah so:

1.1) nepovratno sofinanciranje do 15%
vrednosti naprav za kurjenje biomase z av-
tomatskim doziranjem po izvršeni vgradnji.
Naprave ne smejo presegati mejnih koncen-
tracij emisij za male kurilne naprave po
uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih
emisijskih vrednosti snovi v zraku (Ur. l.
RS, št. 73/94) v nadaljevanju uredba;

1.2) nepovratno sofinanciranje do 25%
vrednosti daljinskega sistema za ogrevanje
na biomaso (skupna kotlovska naprava za
kurjenje in razvodni sistem). Naprave ne
smejo presegati mejnih koncentracij emisij
za male oziroma srednje kurilne naprave po
uredbi;

2.1) nepovratno sofinanciranje solarnih
sistemov za pripravo tople vode do
18.000 SIT/m2 sprejemnika sončne energije
po izvršeni vgradnji, ki jo mora oceniti
pooblaščeni energetski svetovalec;

2.2) nepovratno sofinanciranje sistemov
s sončnimi celicami za pridobivanje elektri-
ke do 240.000 SIT/kW po izvršeni vgradnji,
ki jo mora oceniti pooblaščeni energetski
svetovalec;

2.3) nepovratno sofinanciranje izgradnje
zimskih vrtov do 15% vrednosti investicije,
po izvršeni izgradnji, ki jo mora oceniti
pooblaščeni energetski svetovalec;

3) nepovratno sofinanciranje mHE do
20.000 SIT/kWe;

4.1) nepovratno sofinanciranje ogreva-
nja prostorov in priprave tople vode na os-
novi geotermalne energije do 15% predra-
čunske vrednosti sistemov, po izvršeni iz-
gradnji, ki jo mora oceniti pooblaščeni ener-
getski svetovalec;

4.2) nepovratno sofinanciranje do 5%
predračunske vrednosti tehnološkega siste-
ma balnorekreativnega objekta z geotermal-
no energijo.

5) nepovratno sofinanciranje uporabe
energije vetra za pridobivanje električne
energije do 120.000 SIT/kW;

6.1) nepovratno sofinanciranje uporabe to-
plotnih črpalk v industrijskih postrojih v viši-
ni do 20.000 SIT/kWt toplotne moči črpalke.

6.2) nepovratno sofinanciranje uporabe
toplotnih črpalk v gospodinjstvih v višini
do 20.000 SIT/kWt toplotne moči črpalke,
po izvršeni vgradnji, ki jo mora oceniti
pooblaščeni energetski svetovalec.

Za projekte pod točko 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,
4.1 in 6. je razpis namenjen izključno za
novogradnje, to je za investicije izvedene v
letu 1996, sredstva pa bodo dodeljena po
izvedeni investiciji.

3. Vsebina vloge
Vloga za investicijske projekte pod tč.

1.2, 3., 4.2, 5., 6.1 mora s prilogami vsebo-
vati:

– dokazilo o registraciji,
– številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
– idejni projekt,
– investicijski program, izdelan s smi-

selno uporabo navodil za izdelavo investi-
cijskih programov manjših naložbenih pro-
jektov Nove Ljubljanske banke ali študijo
izvedljivosti,

– predvideni rok pričetka in dokončanja
del,

– sklep organov upravljanja o naložbi,
– dokazila za lastna sredstva pri celotni

finančni konstrukciji,

– izjavo investitorja o zavarovanju iz-
gradnje objekta in o vknjižbi hipoteke na
predmetni nepremičnini,

– lokacijsko in gradbeno dovoljenje ali
odločbo o priglasitvi del.

Vloga za investicije pod točkami 1.1,
2.1, 2.2, 2.3, 4.1 in 6.2 mora pri prilogah
vsebovati osnovne tehnične podatke, načrte
in skice o sistemu, fotografije, fotokopije
računov, ustrezno dovoljenje upravnega or-
gana in pozitivno oceno energetskega sve-
tovalca.

Razpisna dokumentacija je na voljo na
recepciji ministrstva na Kotnikovi 5 v Ljub-
ljani, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

4. Rok za prijavo
Prosilci naj pošljejo vloge na naslov mi-

nistrstva v treh izvodih v zaprti ovojnici z
označbo “Ne odpiraj! Prijava na razpis -
Intervencije v obnovljive vire energije”, z
navedbo imena in naslova ponudnika.

Vloge morajo biti dostavljene za vsak
projekt v posebni ovojnici.

Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.

Prvo javno odpiranje vlog ponudb bo
vsako prvo delovno sredo v mesecu, vendar
ne prej kot 20 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, ob 12. uri v prostorih
ministrstva.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
vloge, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva en dan pred javnim odpiranjem do
15. ure.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Razpis za pridobitev sredstev traja do
porabe sredstev na tej proračunski postavki.

Zaključek razpisa bo objavljen v Urad-
nem listu RS.

Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije posreduje Stane Za-
goričnik vsak ponedeljek od 9. do 12. ure,
tel. 061/178-3283.

Proračunska postavka 4656 471 - IN-
VESTICIJSKA DOKUMENTACIJA ZA
EKOLOŠKO IN TEHNOLOŠKO SANACI-
JO ENERGETSKIH OBJEKTOV

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena okvirno v višini
45,000.000 SIT

1. Predmet razpisa
je sofinanciranje izdelave investicijske

dokumentacije v energetskih objektih.
Ministrstvo bo sofinanciralo največ 50%

vrednosti izdelave investicijske dokumen-
tacije.

2. Merila in pogoji
Kandidirajo lahko izvajalci, ki imajo pi-

sno soglasje investitorja za financiranje in-
vesticijske dokumentacije.

Predizvedljivost in izvedljivost študije
mora biti izdelana v skladu z UNIDO pri-
ročnikom No. 78150, investicijski programi
pa v skladu z zakonom o gradnji objektov.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– pomembnost predložene naloge za

energetski sistem Slovenije in skladnost z
Resolucijo o strategiji rabe in oskrbe Slove-
nije z energijo (ReSROE),

– reference izvajalcev na področju raz-
pisanega programa (študije in izvedbe) in
izkazano mednarodno sodelovanje,
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– višina ponudbene cene in višina finan-
ciranja investicijske dokumentacije strani
investitorja.

3. Vsebina vloge
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka, ki daje tolmačenje na zahtevo mini-
strstva,

– dokazilo o registraciji,
– navedbo štev. dejavnosti po Standard-

ni klasifikaciji dejavnosti Zavoda RS za sta-
tistiko,

– pisne dokaze oziroma reference o uspe-
šnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti,

– podroben program del, po možnosti z oce-
no narodno gospodarskih učinkov projekta,

– cena s specifikacijo stroškov (delo, ma-
terialni stroški),

– seznam strokovnjakov, ki bodo sode-
lovali pri nalogi,

– terminski plan izvajanja del,
– izjavo prosilca o zagotovitvi sredstev

za financiranje,
– predlog pogodbe v šestih izvodih,
– veljavnost ponudbe.
4. Rok za prijavo
Prosilci naj pošljejo ponudbe v treh iz-

vodih v zapečatenih ovojnicah z označbo
“Ne odpiraj! Ponudba za javni razpis - In-
vesticijska dokumentacija za ekološko in
tehnološko sanacijo energetskih objektov”
in z navedbo imena in naslova ponudnika
na naslov ministrstva.

Ponudbe morajo biti dostavljene za vsak
projekt v posebni ovojnici.

Prvo javno odpiranje vlog oziroma po-
nudb bo vsak prvi delovni četrtek v mesecu,
vendar ne prej kot 20 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS, ob 9.uri v pro-
storih ministrstva.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
vloge oziroma ponudbe, ki bodo prispele v
vložišče ministrstva en dan pred javnim od-
piranjem do 15. ure.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Razpis za pridobitev sredstev traja do
porabe sredstev na tej proračunski postavki.

Zaključek razpisa bo objavljen v Urad-
nem listu RS.

Prosilci oziroma ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po
odpiranju ponudb.

Dodatne informacije posreduje Ivo No-
vak, tel. 061/178-3287, vsak ponedeljek od
9. do 12. ure.

Proračunska postavka 5193 455 - PRO-
GRAM PRESTRUKTURIRANJA V ENER-
GETIKI - sistemske in neekološke študije

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena okvirno v višini
38,554.000 SIT

1. Predmet razpisa
je oddaja del in financiranje oziroma so-

financiranje naslednjih programov oziroma
študij:

1. strokovne podlage za nacionalni ener-
getski program,

2. spremljanje izvajanja Energetske bi-
lance Republike Slovenije za leto1996 in
izdelava Energetske bilance za leto 1997;

3. primerjalno spremljanje cen energen-
tov in cenovnih razmerij ter specifičnih cen
energentov;

4. izdelava Energetskega letopisa za leto
1996;

5. izdelava energetskih poročil za potre-
be poročanja mednarodnim inštitucijam za
leto 1995;

6. promocijske, recenzijske, usklajeval-
ne in založniške aktivnosti;

7. implementacija programskega paketa
MAED za projekcijo porabe energije elek-
troenergetskega sistema Slovenije;

8. poraba energije in emisije polutantov zra-
ka ter možnosti njihovega zmanjševanja v us-
klajenem družbenem in ekonomskem razvoju;

9. izdelava izhodišč za pripravo zakono-
daje o koncesijah za raziskovanje in izko-
riščanje ogljikovodikov in končna izdelava
zakonodaje.

2. Merila in pogoji
– pomembnost predložene študije za

energetski sistem in ministrstvo,
– reference izvajalca na področju razpi-

sane študije in izkazano mednarodno sode-
lovanje,

– višina ponudbene cene.
3. Vsebina ponudbe
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka, ki daje tolmačenje na zahtevo mini-
strstva,

– pisne dokaze oziroma reference o uspe-
šnem izvajanju tovrstnih nalog v preteklosti,

– podroben program študije,
– cena s specifikacijo stroškov (delo, ma-

terialni stroški),
– seznam strokovnjakov, ki bodo sode-

lovali pri študiji,
– terminski plan izvajanja študije,
– izjavo prosilca o eventualni zagotovi-

tvi sredstev za sofinanciranje,
– predlog pogodbe v šestih izvodih,
– veljavnost ponudbe.
4. Rok za prijavo
Prosilci naj pošljejo ponudbe v treh iz-

vodih v zaprtih ovojnicah z ustrezno označ-
bo “Ponudba za javni razpis - ne odpiraj! -
Program prestrukturiranja v energetiki - si-
stemske in neekološke študije” in z naved-
bo imena in naslova ponudnika na naslov
ministrstva.

Ponudbe morajo biti dostavljene za vsa-
ko študijo v posebni ovojnici.

Prvo javno odpiranje vlog oziroma po-
nudb bo vsak prvi delovni četrtek v mesecu,
vendar ne prej kot 20 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS, ob 13.uri v
prostorih ministrstva.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
vloge oziroma ponudbe, ki bodo prispele v
vložišče ministrstva en dan pred javnim od-
piranjem do 15. ure.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Razpis za pridobitev sredstev traja do
porabe sredstev na tej proračunski postavki.

Zaključek razpisa bo objavljen v Urad-
nem listu RS.

Prosilci oziroma ponudniki bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po
odpiranju ponudb.

Dodatne informacije posreduje Ivo No-
vak, tel. 061/178-3287, vsak ponedeljek od
9. do 12. ure.

INTERVENCIJE V UČINKOVITO RA-
BO ENERGIJE

SUBVENCIJE ZA ENERGETSKE PRE-
GLEDE, ENERGETSKE ZASNOVE
LOKALNIH SKUPNOSTI IN ŠTUDIJE IZ-
VEDLJIVOSTI

Razpoložljiva sredstva so namenjena v
višini 20,000.000 SIT

1. Predmet razpisa
1. sofinanciranje energetskih pregledov

podjetij, javnih ustanov in večstanovanjskih
objektov,

2. sofinanciranje energetskih zasnov lo-
kalnih skupnosti,

3. sofinanciranje študij izvedljivosti za
projekte učinkovite rabe energije in sopro-
izvodnje toplote in elektrike.

2. Merila in pogoji
Za sofinanciranje energetskih pregledov

in študij izvedljivosti lahko kandidirajo pod-
jetja, javne ustanove oziroma upravitelji
večstanovanjskih zgradb.

Za sofinanciranje energetskih zasnov lo-
kalnih skupnosti lahko kandidirajo občine,
ki so izvajalca energetske zasnove izbrale
na osnovi javnega razpisa.

Za odobritev sofinanciranja morajo pro-
silci predložiti pogodbo o izvajanju ener-
getskega pregleda, študije izvedljivosti ozi-
roma energetske zasnove z izvajalsko orga-
nizacijo.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
sofinanciralo izdelavo energetskih pregle-
dov, študij izvedljivosti in energetskih za-
snov v višini do 50% vrednosti posamezne-
ga projekta oziroma za energetski pregled
največ do 800.000 SIT, za študijo izvedlji-
vosti največ do 1,500.000 SIT in za energet-
sko zasnovo največ do 3,000.000 SIT.

3. Vsebina vloge
1. ime prosilca oziroma naziv firme,
2. dokazilo o registraciji,
3. številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
4. navedbo odgovorne in pooblaščene

osebe prosilca, ki daje podatke in tolmače-
nja na zahtevo Ministrstva za gospodarske
dejavnosti,

5. podpisano pogodbo o izvajanju pro-
jekta z izvajalsko organizacijo v treh izvo-
dih, ki mora vsebovati tudi:

– podrobni program del,
– reference izvajalca za izvedbo projek-

ta,
– terminski plan izvajanja del,
– ceno in rok izvedbe del,
6. pri energetskih pregledih in študijah

izvedljivosti podatke o letni porabi in stroš-
kih za energijo, pri energetskih zasnovah pa
podatke o številu prebivalcev lokalne skup-
nosti,

7. podpisani splošni pogoji za izvajanje
pogodbe.

Razpisna dokumentacija za vsako aktiv-
nost v programskem sklopu je na voljo na
recepciji Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Ljubljana, Kotnikova 5.

4. Rok za prijavo
Prosilci naj pošljejo vloge na naslov mi-

nistrstva v zaprti ovojnici z označbo “Ne
odpiraj! Prijava na razpis - Intervencije v
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učinkovito rabo energije” z navedbo pro-
gramskega sklopa, za katerega se daje vlo-
ga in imena z naslovom prosilca.

Vloge morajo biti dostavljene za vsak
projekt v posebni ovojnici in morajo vsebo-
vati program del v treh izvodih.

Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.

Razpis za pridobitev sredstev traja do
porabe sredstev na tej proračunski postavki.
Zaključek razpisa bo objavljen v Uradnem
listu RS.

Javno odpiranje vlog bo vsak prvi delov-
ni torek v mesecu, vendar ne prej kot 30 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS,
ob 10.uri v prostorih ministrstva.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
vloge, ki bodo prispele v vložišče ministrstva
en dan pred javnim odpiranjem do 15. ure.

Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.

Dodatne informacije posreduje pri agen-
ciji RS za učinkovito rabo energije Franc
Beravs, vsak ponedeljek od 9. do 12. ure na
tel. 061/178-3311.

FINANCIRANJE PROGRAMSKIH
PROJEKTOV IN FINANCIRANJE IZVA-
JALCA PROJEKTOV ZA SPODBUJANJE
UKREPOV UČINKOVITE RABE ENER-
GIJE V GOSPODINJSTVIH

Razpoložljiva sredstva so namenjena ok-
virno v višini 85,000.000 SIT.

1. Predmet razpisa
A) Financiranje programskih projektov

obsega:
1. financiranje projekta “Energetsko sve-

tovanje za občane”,
2. financiranje priprave strokovnih pod-

lag in osnutkov predpisov in standardov na
področju učinkovite rabe energije,

3. nadaljevanje sofinanciranja projekta
“Integralno načrtovanje rabe in oskrbe z
energijo s poudarkom na učinkoviti rabi
energije”,

4. financiranje usklajevalnih, informativ-
nih, promocijskih, izobraževalnih in razstav-
nih projektov na področju učinkovite rabe
energije.

B) Financiranje izvajalca projektov
spodbujanja ukrepov učinkovite rabe energ-
ije v gospodinjstvih obsega:

– financiranje projekta “Tesnenje obsto-
ječih oken” v obsegu 12 mio SIT, s subven-
cijo do 400 SIT/m tesnila oziroma največ
10.000 SIT na gospodinjstvo,

– financiranje projekta “ Izolacija obsto-
ječih podstrešij” v obsegu 12 mio SIT, s
subvencijo do 350 SIT/m2 oziroma največ
28.000 SIT na gospodinjstvo,

– financiranje projekta “Nastavitev in
kontrola oljnih gorilnikov pri kotlih za cen-
tralno  ogrevanje”  v  obsegu  11  mio  SIT,
s  subvencijo  do  5500  SIT  na  gospo-
dinjstvo.

Za izvedbo teh projektov iščemo uspo-
sobljenega izvajalca za vodenje in koordi-
niranje posameznega projekta.

2. Merila in pogoji
Višina sofinanciranja se bo presojala in-

dividualno v odvisnosti od vrste projekta in
stopnje izpolnjevanja meril za izbiro po-
nudb.

Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije, ki je na
razpolago na Ministrstvu za gospodarske de-
javnosti.

A) Financiranje programskih projektov
Pri izbiri bodo imeli prednost projekti,

ki bodo s svojimi rezultati zagotovili obli-
kovanje sistemskih programov za spodbuja-
nje učinkovite rabe.

Ministrstvo si pridržuje pravico delne iz-
bire in združevanja vsebin posameznih po-
nudb glede na strateške usmeritve na po-
dročju učinkovite rabe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– razčlenjenost programske naloge z de-

finiranjem ciljev in predlogov za njihovo
realizacijo,

– skladnost z usmeritvami v Strategiji
učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z ener-
gijo,

– reference izvajalcev na področju raz-
pisanega programa in izkazano mednarod-
no sodelovanje,

– višina ponudbene cene in sofinancira-
nja programov oziroma projektov iz drugih
virov.

B) Financiranje izvajalca projektov
spodbujanja ukrepov učinkovite rabe energ-
ije v gospodinjstvih

Merila za izbiro izvajalcev so:
– usposobljenost izvajalcev za vodenje,
– boniteta izvajalca,
– celovitosti priprave izvedbe,
– predlagane tehnološke rešitve v okviru

zahtev, ki so podane v razpisni dokumetaciji,
– predlagane izboljšave za uspešnejšo iz-

vedbo projekta,
– število gospodinjstev glede na razpo-

ložljiva finančna sredstva za posamezne ak-
cije,

– višina stroškov za vodenje in koordini-
ranje projekta,

– teritorialno pokritost celotnega sloven-
skega prostora.

3. Vsebina ponudbe
A) za financiranje programskih projek-

tov:
1. ime ponudnika oziroma naziv firme,
2. dokazilo o registraciji,
3. štev. dejavnosti po SKD Zavoda RS

za statistiko,
4. navedbo odgovorne in pooblaščene

osebe ponudnika, ki daje podatke in tolma-
čenja na zahtevo Ministrstva za gospodar-
ske dejavnosti,

5. reference izvajalca o uspešnem izva-
janju tovrstnih nalog v preteklosti,

6. podrobni program del v treh izvodih,
7. seznam strokovnjakov, ki bodo sode-

lovali pri nalogi z osebnimi referencami,
8. pisno soglasje zunanjih izvajalcev,
9. terminski plan izvajanja del,
10. ceno s specifikacijo stroškov (delo,

materialni in potni stroški) in deležem stroš-
kov podizvajacev,

11. dinamiko plačil v povezavi s termin-
skim planom,

12. datum, do katerega velja ponudba,
13. način zagotavljanja in dokazovanja

kakovosti,
14. izjavo sofinancerja o zagotovitvi

sredstev za sofinanciranje (v primeru po-
nudb s sofinanciranjem),

15. podpisane splošne pogoje za izvaja-
nje pogodbe.

B) za financiranje izvajalca projektov
spodbujanja ukrepov učinkovite rabe energ-
ije v gospodinjstvih:

1. ime izvajalca oziroma naziv firme,
2. dokazilo o registraciji,
3. številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
4 navedbo odgovorne in pooblaščene

osebe izvajalca, ki daje podatke in tolmače-
nja na zahtevo Ministrstva za gospodarske
dejavnosti,

5. reference izvajalca za izvajanje tovrst-
nih del,

6. podroben program obsega in načina
izvedbe projekta v treh izvodih,

7. način izbire podizvajalcev,
8. podroben prikaz stroškov za izvedbo

projekta in ločeno za vodenje projekta,
9. terminski plan za izvedbo projekta,
10. finančni plan,
11. podpisane splošne pogoje za izvaja-

nje pogodbe.
Razpisna dokumentacija za vsako aktiv-

nost v programskem sklopu je na voljo na
recepciji Ministrstva za gospodarske dejav-
nosti, Ljubljana, Kotnikova 5.

4. Rok za prijavo
Ponudniki naj pošljejo ponudbo na nas-

lov ministrstva v zaprti ovojnici z označbo
“Ne odpiraj! Prijava na razpis - Intervencije
v učinkovito rabo energije” z navedbo pro-
gramskega sklopa, za katerega se daje po-
nudba in imena z naslovom izvajalca.

Ponudbe morajo biti dostavljene za vsak
projekt v posebni ovojnici in morajo vsebo-
vati program del v treh izvodih.

Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
ponudb komisija ne bo obravnavala.

Razpis za pridobitev sredstev traja do pora-
be sredstev na tej proračunski postavki. Zaklju-
ček razpisa bo objavljen v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo vsak prvi de-
lovni torek v mesecu, vendar ne prej kot 30
dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS, ob 10. uri v prostorih ministrstva.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
ponudbe, ki bodo prispele v vložišče mini-
strstva en dan pred javnim odpiranjem do
15. ure.

Izvajalci bodo o izidu razpisa obveščeni
najkasneje v 45 dneh po odpiranju vlog.

Dodatne informacije posreduje pri Agen-
ciji RS za učinkovito rabo energije Franc
Beravs, vsak ponedeljek od 9. do 12. ure na
tel. 061/178-3311.

PODROČJE MALEGA GOSPODAR-
STVA

Proračunska postavka 1819 - POSPEŠE-
VALNA MREŽA ZA MALO GOSPODAR-
STVO

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena okvirno v višini
8,000.000 SIT

1. Predmet razpisa
Ministrstvo bo financiralo izdelavo stan-

dardiziranih kriterijev, ki se bodo uporab-
ljali v postopkih ustanavljanja in razvoja
podjetniško obrtnih con v Republiki Slove-
niji na področju malega gospodarstva.

Vsebinsko bo moral izbrani kandidat v
svojem delu:
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– opredeliti tipologijo con in standarde
njihove razvrstitve po opredeljenih tipih,

– opredeliti kriterije za ovrednotenje po-
gojev ustanovitve in nadaljnjega razvoja
podjetniško obrtne cone po tipih con,

– opredeliti dejavnosti podpornega oko-
lja, ki so potrebne za ustanovitev in zagoto-
vitev razvoja con,

– opredeliti funkcijo vodenja con z vidi-
ka tekočih aktivnosti in zagotavljanja raz-
voja con,

– opredeliti načine povezave obstoječe
podjetniške infrastrukture z bodočimi conami,

2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani v

pospeševalni mreži za malo gospodarstvo,
ki imajo urejen pravno formalni status član-
stva.

3. Vsebina vloge
Prijava mora vsebovati:
– dokumentacijo z dispozicijo projektne

naloge in opisom programa aktivnost, s cilji
in predvidenimi rezultati, opredeljeno vred-
nost programa izvedbe, višino zaprošenih
sredstev in dinamiko izvedbe projekta ter
porabe sredstev.

– navedbo članov projektne skupine z
referencami na področju dela malega gospo-
darstva, podpornega okolja in obrtnih con.

– prijavni obrazec, ki je sestavni del pro-
jektne dokumentacije in ga kandidati dobijo
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala popolne vloge

prispele na naslov ministrstva, po pošti pri-
poročeno ali osebno v vložišče ministrstva,
v roku 30 dni po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo 13. maja
1996 ob 9.uri v prostorih ministrstva.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Prijava mora imeti na zaprti kuverti oz-
nako “Za finansiranje izdelave kriterijev
ustanavljanja obrtnih con “Ne odpiraj - Po-
nudba”.

Dodatne informacije posreduje Sašo Sed-
mak, tel. 061/178-3230.

IZBOR PROGRAMOV OSNOVNEGA
USPOSABLJANJA PODJETNIKOV IN
DRUGIH STALNIH OBLIK IZOBRAŽE-
VANJA V PODJETNIŠTVU

1. Predmet razpisa
je izbor izvajalcev in ocena primernosti

njihovega programa za osnovno usposablja-
nje podjetnikov in drugih stalnih programov
izobraževanja na področju podjetništva.

Za osnovno usposabljanje štejemo dve
obliki:

– za začetnike v obsegu 60-75 ur,
– za podjetja v rasti v obsegu 90-120 ur.
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani pospe-

ševalne mreže - samostojne pravne in fizič-
ne osebe, ki opravljajo dejavnost izobraže-
vanja v podjetništvu in imajo urejen pravno
formalni status članstva v mreži.

3. Vsebina vloge
– kratka predstavitev programa s cilji in

namenom, ciljnimi skupinami uporabnikov,
ter načinom izvedbe projekta,

– popolno gradivo, ki služi kot osnova
predavatelju (prosojnice,...),

– popolno gradivo, ki ga prejme sluša-
telj,

– predstavitev skupine, ki je razvijala
program,

– reference izvajalske organizacije,
– reference predavateljev,
– mnenja udeležencev, če se je ta pro-

gram že kdaj izvajal,
– sredstva, ki so bila vložena v razvoj pro-

grama in navedbo polne cene za uporabnika,
– prijavni obrazec, ki ga dobite na mini-

strstvu.
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne

ponudbe, prejete najkasneje do 30. aprila
1996 na naslov: Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, in sicer
po pošti priporočeno ali osebno v vložišče
na istem naslovu.

Prijava naj ima oznako: “Ne odpiraj! Pri-
java na razpis-izbor programov osnovnega
usposabljanja podjetnikov in drugih stalnih
oblik izobraževanja v podjetništvu!”

Javno odpiranje ponudb bo 7. maja 1996
v prostorih ministrstva ob 10 uri.

Ponudniki bodo o izboru programov ob-
veščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.

Dodatne informacije posreduje Alenka
Bratušek, tel. 061/178- 3235.

SOFINANCIRANJE IZVEDBE PRO-
GRAMOV OSNOVNEGA USPOSABLJA-
NJA PODJETNIKOV

razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko 1819 - Pospeševalna mreža za ma-
lo gospodarstvo so namenjena okvirno v vi-
šini 20,000.000 SIT

1. Predmet razpisa
je sofinanciranje izvedbe osnovnega

usposabljanja podjetnikov v dveh oblikah:.
– za začetnike v obsegu 60 - 75 ur,
– za podjetja v rasti 90 - 120 ur
2. Merila in pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani pospe-

ševalne mreže - izvajalci osnovnega uspo-
sabljanja podjetnikov, ki so si pridobili po-
zitiven sklep Ministrstva za gospodarske de-
javnosti iz razpisa za izbor programov os-
novnega usposabljanja podjetnikov in
drugih stalnih oblik izobraževanja v podjet-
ništvu. Ministrstvo bo sofinanciralo izved-
bo osnovnega usposabljanja podjetnikov v
dveh oblikah:

– 20.000 SIT po uporabniku za začetnike,
– 30.000 SIT po uporabniku za podjetja

v rasti.
Sofinanciranje za udeležbo na programu

za začetnike lahko uveljavljajo uporabniki,
ki imajo podjetja do 3 let poslovanja in za-
poslene največ 4 osebe.

Sofinanciranje na programu za podjetja
ali s.p. v rasti lahko uveljavljajo vsi ostali
udeleženci, katerih podjetje je večje od na-
vedenega v prejšnjem stavku.

Sofinanciranje usposabljanja lahko uve-
ljavlja tudi več zaposlenih iz posameznega
podjetja.

3. Vsebina vloge
Prijava mora vsebovati:
– sklep o primernosti programa usposab-

ljanja podjetnikov, ki ga je izdalo Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti,

– polno ceno programa na udeleženca z
izkazanimi predvidenimi sofinanciranji dru-
gih organizacij (GZS, OZS,...)

– dokazila o prijavi udeležencev,
– dinamiko izvedbe programa,
– višino zaprošenih sredstev,
– predstavitev predavateljev, ki so pred-

videni za ta program,
– prijavni obrazec, ki ga dobite na Mini-

strstvu za gospodarske dejavnosti.
4. Rok za prijavo
Komisija bo obravnavala samo popolne

vloge, prejete do porabe sredstev na naslov:
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kot-
nikova 5, 1000 Ljubljana in sicer po pošti
priporočeno ali osebno v vložišču na istem
naslovu.

Prijava naj ima oznako: ”Ne odpiraj! Pri-
java na razpis - sofinanciranje izvedbe pro-
gramov osnovnega usposabljanja podjetni-
kov”.

Javno odpiranje bo vsak prvi torek v me-
secu ob 10. uri v prostorih ministrstva.

Komisija bo odpirala samo vloge, ki so
prispele na zgornji naslov najkasneje dan
pred odpiranjem.

Dodatne informacije posreduje Alenka
Bratušek, tel: 061/178- 3235.

PODROČJE TURIZMA

Proračunska postavka 6106 - SOFI-
NANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRA-
MOV

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena okvirno v višini
25,000.000 SIT

1. Predmet razpisa
so storitve za pripravo in izvedbo posa-

meznih projektov na področju razvoja in
strukturiranja turističnih proizvodov in po-
nudb ter usposabljanje za te aktivnosti.

2. Merila in pogoji
Na razpisu lahko kandidirajo pravne in

fizične osebe, ki opravljajo storitve turistič-
nega razvoja in trženja.

Ministrstvo sofinancira projekte do 50%
predračunske vrednosti.

Prednost pri izbiri imajo projekti, za ka-
tere je zainteresiranih več subjektov in iz-
hajajo iz Programa aktivnosti in ukrepov za
izvajanje Resolucije o strateških ciljih na
področju razvoja turizma v Republiki Slo-
veniji.

3. Vsebina ponudbe
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– dokazilo o registraciji,
– številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
– podatki o fizični osebi ponudnika,
– podatke o pravnih in fizičnih osebah,

ki sodelujejo pri izvedbi posameznih pro-
jektov in njihovem deležu sofinanciranja,

– reference,
– dispozicijo projekta, iz katere mora bi-

ti razvidna celotna vsebina, cilji in metode
dela ter faze in izvedbeni roki,

– ceno projekta in specifikacijo stroškov.
4. Rok za prijavo
Vloge pošljite na naslov ministrstva z

navedbo imena in naslova prosilca v zaprtih
ovojnicah z ustrezno označbo “Ne odpiraj!
Prijava na razpis: Turistični programi”.

Vloge morajo biti dostavljene za vsak
projekt v posebni ovojnici.
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Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 20 dni po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje vlog bo naslednji dan
po zaključenem razpisu ob 10. uri v prosto-
rih ministrstva.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
vloge oziroma ponudbe, ki bodo prispele v
vložišče ministrstva en dan pred javnim od-
piranjem do 15. ure.

Prosilci oziroma izvajalci bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po
odpiranju vlog.

Dodatne informacije posreduje Nataša
Pobega, tel. 061/178-3294.

PODROČJE INDUSTRIJE

Proračunska postavka 1731 - PROJEKT
PRENOVE PODJETIJ - NATEČAJ ZA VOD-
JE STRATEŠKIH PANOŽNIH SKUPIN

Razpoložljiva sredstva za proračunsko
postavko so namenjena v višini 22,000.000
SIT

1. Predmet razpisa
Izbira vodij posameznih strateških pa-

nožnih skupin.
2. Merila in pogoji
Vabimo strokovnjake slovenskih raz-

iskovalnih in svetovalnih organizacij z na-
slednjimi znanji in izkušnjami:

I. Funkcionalna znanja na področjih:
– poslovnega komuniciranja,
– načrtovanje strategij,
– organizacije,
– marketinga,
– podjetniških financ,
– proizvodnje in logistike (production

management),
– informacijske tehnoligije,
II. Panožne izkušnje v eni od panog:
– črne metalurgije in predelave barvnih

kovin,
– proizvodnje in predelave nekovinskih

rudnin, kamna in peska,
– strojegradnje in predelave kovin,
– proizvodnje prometnih sredstev in lad-

jedelništva,
– proizvodnje električnih strojev in apa-

ratov,
– proizvodnje baznih kemičnih izdelkov,

predelave kemičnih izdelkov in kavčuka ter
farmacevtike,

– gradbeništva in proizvodnje gradbene-
ga materiala,

– proizvodnje žaganega lesa, plošč in
končnih lesnih izdelkov,

– proizvodnje preje, tkanin in končnih
tekstilnih izdelkov,

– proizvodnje usnja, krzna in galanterije,
– proizvodnje in predelave papirja ter

grafične dejavnosti,
III. poznavanje mednarodnih razmer
poznavanje tržnih in podjetniških raz-

mer v panogi v gospodarsko razvitih drža-
vah, za katero se prijavlja.

3. Vsebina vloge
Vloga naj vsebuje:
– osebne reference, ki naj bodo v skladu

z navedenimi znanji in izkušnjami,
– celovita predstavitev dejavnosti razi-

skovalne oziroma svetovalne organizacije,
kjer je strokovnjak stalno zaposlen,

– večletne praktične izkušnje,
– navedba ustrezne bibliografije (objav-

ljena strokovna dela),
– uspešni realizirani projekti v navedeni

panogi,
– načrt dela strateške skupine.
4. Rok za prijavo
Prosilci naj pošljejo ponudbe na naslov

ministrstva v 3 izvodih v zapečatenih ovoj-
nicah z ustrezno oznako: “Ne odpiraj! Prija-
va na razpis: Strateške panožne skupine”.

Prijave na natečaj je potrebno oddati v
roku 20 dni po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po zaključenem razpisu ob 12. uri na mini-
strstvu.

Na javnem odpiranju bodo upoštevane
vloge oziroma ponudbe, ki bodo prispele v
vložišče ministrstva en dan pred javnim od-
piranjem do 15. ure.

Prosilci oziroma izvajalci bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 45 dneh po
odpiranju vlog.

Dodatne informacije posreduje Jože Ho-
lešek, tel. 061/178-3257, vsak delovnik od
8. do 10. ure.

 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Sklici skupščin

Preklic sklica skupščine
PID SKALA Krekove pooblaščene

investicijske družbe, d.d.
Preklicujemo sklic 2. skupščine PID

SKALA Krekove pooblaščene investicijske
družbe, d.d., ki naj bi bila 29. 4. 1996 ob 11.
uri in je bil v dnevniku Slovenec objavljen
dne 27. 3. 1996. Ponoven sklic skupščine bo
objavljen v skladu z 10. členom zakona o
gospodarskih družbah in v skladu s statu-
tom družbe.

PID SKALA, d.d.
Direktor

Ob-897

Direktor PID SKALA Krekove pooblaš-
čene investicijske družbe, d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, na osnovi statuta PID SKA-
LA Krekove pooblaščene investicijske druž-
be in zakona o investicijskih družbah in
družbah za upravljanje ter zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

2. skupščino
PID SKALA Krekove pooblaščene

investicijske družbe, d.d.
Skupščina bo v Mariboru, dne 7. 5. 1996,

ob 11. uri, v prostorih Škofijske avle, Slomš-
kov trg 20, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika in dveh prešte-

valcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli za pred-
sednika skupščine Milana Geriča, za prešte-
valca glasov pa Valentina Ježovnika in Jo-
žeta Horvata.

3. Obravnavanje in sprejem sprememb
statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe statuta, skladno s predlogom, ki je
priložen v gradivu za sejo skupščine.

4. Obravnavanje in sprejem poslovnega
poročila za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1995.

5. Obravnavanje in sprejem sklepa o
imenovanju finančnega revizorja.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorsko družbo Valuta, d.o.o. za finančnega
revizorja družbe.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vsi zgoraj navedeni predlogi sklepov,

razen predloga sklepa pod točko 5., so po-
dani s strani uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepa pod točko 5. je podan s stra-
ni nadzornega sveta.

Delničar oziroma njegov pooblaščeni
zastopnik se lahko udeleži skupščine, koli-
kor v skladu s točko 10.3.3. statuta PID
SKALA, d.d., najkasneje 3 dni pred skupš-
čino pisno najavi svojo udeležbo. Pisni na-
javi je potrebno priložiti kopijo lastninske
nakaznice in vpisnice ter pooblastilo, koli-
kor se skupščine udeležijo pooblaščeni za-
stopnik.

Predlogi sprememb statuta kakor tudi ce-
loviti predlogi sklepov za posamezne točke
dnevnega reda ter ostalo gradivo za skupš-
čino, je vsem delničarjem na vpogled v pro-
storih Krekove pooblaščene družbe za
upravljanje, Gregorčičeva 37/I, Maribor,
vsak delovnik med 9. in 12. uro.

PID SKALA, d.d.
Direktor

Ob-961

Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Kompas MTS, d.d., uprava sklicuje

9. skupščino,

ki bo dne 10. 5. 1996 ob 10. uri v Ljub-
ljani, Trg republike 3, v prostorih LB HIPO,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles.

Predlog sklepa uprave: izvolijo se pred-
sednik skupščine, predsednik komisije za
izvedbo volitev in dva preštevalca glasov,
imenuje se zapisnikar. Seji bo prisostvoval
povabljeni notar.

2. Ugotovitev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se dnevni red.
3. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: ob pozitivnem mnenju

nadzornega sveta z dne 25. 3. 1996 je pred-
log sklepa uprave:

Sprejme se letno poročilo za leto 1995 v
naslednjih postavkah (vse v 000 SIT):

Revidiran prikaz stanja podjetja na dan
31. 12. 1995:

– stalna sredstva 8,362.898, gibljiva
sredstva 5,427.298, skupaj sredstva
13,790.196,

– kapital 10,205.316, ki med drugim vse-
buje čisti dobiček poslovnega leta
1,452.486, preneseni čisti dobiček preteklih
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let 792.252, ostale obveznosti do virov sred-
stev 3,584.880, skupaj obveznosti do virov
sredstev 13,790.196;

4. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1995 in nerazporejenega dobička iz pre-
teklih let.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta z dne 25. 3. 1996 je predlog sklepa upra-
ve:

Dobiček za delitve v letu 1996 znaša
2.355,953.530,64 SIT in je oblikovan iz
prenesenega čistega dobička iz preteklih
let v višini 792,251.642,60 SIT, revalori-
zacija čistega dobička iz preteklih let v
višini 111,215.855,18 SIT in čistega do-
bička poslovnega leta v višini
1.452,486.032,86 SIT.

Od skupnega zneska 2.355,953.530,64
SIT se razporedi znesek 150,000.000 SIT v
rezerve, znesek 1.410,685.600 SIT se izpla-
ča delničarjem, znesek 72,624.301,64 SIT,
tj. v višini 5% čistega dobička, ustvarjenega
v letu 1995 se izplača upravi kot udeležbo
na dobičku, znesek 14,524.860,33 SIT, tj. v
višini 1% čistega dobička, ustvarjenega v
letu 1995, se nameni za donatorstvo, znesek
708,118.768,67 SIT ostaja nerazporejen do-
biček.

Bruto dividenda na delnico znaša 400
SIT.

Neto dividenda na delnico za fizične ose-
be – rezidente RS znaša 300 SIT.

Neto dividenda na delnico za fizične ose-
be – nerezidente RS znaša 340 SIT.

Bruto izplačilo čistega dobička upravi
kot udeležba na dobičku znaša
72,624.301,64 SIT, ocena neto izplačila či-
stega dobička upravi kot udeležba na dobič-
ku pa 23,622.583 SIT, ocena.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške druž-
be v Ljubljani, Pražakova 4/III, vsak delov-
nik od 9. do 12. ure v času od 9. 4. 1996 do
vključno 9. 5. 1996.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica, v tajništvu upra-
ve delniške družbe v Ljubljani, Pražakova
4/III.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic oznake A, B, C in H, njiho-
vi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajniš-
tvu uprave delniške družbe v Ljubljani,
Pražakova 4/III, pisno prijavijo svojo ude-
ležbo.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje z glasovnicami.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začet-
kom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje 14. 5. 1996 ob
11. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Kompas MTS, d.d., Ljubljana
Direktorica uprave

Št. 16/96 Ob-896

Na podlagi tč. 7.3. statuta delniške druž-
be Kartonaža, Grafično in embalažno pod-
jetje, Murska Sobota, d.d., Lendavska 1,
sklicujem

1. sejo skupščine
družbe GEP Kartonaža,

Murska Sobota, d.d.,
ki bo v torek 7. maja 1996 ob 12. uri, v

sejni sobi družbe v Murski Soboti, Lendav-
ska 1 in vabim delničarje, da se je udeležijo.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu začasne uprave.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

6. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu poslovanja družbe za leto 1995 in
odločanje o delitvi dobička za leta 1993,
1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta se sprejme letno poročilo o po-
slovanju družbe za leto 1995 in delitev do-
bička za leta 1993, 1994 in 1995.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: po predlogu začasnega

nadzornega sveta se izvolijo člani nadzor-
nega sveta – predstavniki delničarjev.

8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade v skladu s predlo-
gom.

9. Obravnava in sprejem dopolnitev sta-
tuta delniške družbe in prečiščenega bese-
dila statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
dopolnitve statuta in prečiščeno besedilo
statuta.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci naj najkasneje 3 dni pred skupšči-
no pisno prijavijo svojo udeležbo ter depo-
nirajo pooblastila v upravi družbe.

Udeležence pozivam, da se ob prihodu na
skupščino pred začetkom zasedanja prijavijo
v tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom po-
trdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v upravi družbe.

Vabljene prosim, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo začasni upravi v sed-
mih dneh po objavi sklica ter ji tako omogo-
čijo pravočasno pripravo njenih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo polurni odmor, nato pa se bo

skupščina zopet sestala in bo sklepčna ne
glede na število delnic prisotnih delničar-
jev.

Kartonaža, grafično in embalažno
podjetje, Murska Sobota

Ob-923

Direktor trgovskega podjetja Tkanina,
d.d., Ljubljana, Wolfova 10/a, sklicuje

redno letno skupščino
Trgovskega podjetja Tkanina, d.d.,
ki bo v sredo 8. 5. 1996, ob 20. uri, v

poslovnih prostorih družbe, v Blagovnici
E-4 v Ljubljani, Ajdovščina 3.

Dnevni red:
1. Imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: imenujejo se predsednik

skupščine, preštevalci glasov in imenuje se
zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja
skupščine.

2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

predlagana revizijska družba P&S Revizija,
d.o.o., Ljubljana.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me letno poročilo za leto 1995 v predlože-
nem besedilu.

4. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: dobiček se deli po pred-
loženem predlogu uprave in mnenja nad-
zornega sveta družbe.

5. Sprejem sklepa o spremembi statuta
družbe.

Predlog sklepa: spremenijo se določbe
statuta družbe na predlog uprave v predlo-
ženem besedilu.

6. Razrešitev člana nadzornega sveta in
obravnava kandidata za člana nadzornega
sveta ter imenovanje novega člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: razreši se član nadzor-
nega  sveta  na  lastno  zahtevo  in  se
imenuje kandidat  po  predlogu  nadzorne-
ga  sveta za novega  člana  nadzornega
sveta  družbe.

7. Obravnava in določitev višine prejem-
kov predsednika in članov nadzornega sve-
ta za leto 1996.

Predlog sklepa: določi se predlagana vi-
šina sejnine oziroma prejemkov predsedni-
ka in članov nadzornega sveta.

Za udeležbo na skupščini se delničar iz-
kaže s potrdilom oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom.

Prijava udeležbe delničarja ali njegove-
ga pooblaščenca bo potekala neposredno
pred pričetkom seje.

Delničarji bodo o sklicu pisno obvešče-
ni.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob 21.
uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Predlogi sklepov in gradivo za skupšči-
no ter predlog sprememb statuta družbe je
na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe v Ljubljani, Wolfova 10/a, vsak de-
lovni dan od 8. do 13. ure.

Trgovsko podjetje Tkanina, d.d.
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Ob-934

Na podlagi 7.4. člena statuta trgovske
družbe Metro, d.d., Celje, Prešernova 10,
sklicuje začasna uprava

1. skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek 7. maja 1996 ob 12.

uri, v konferenčni dvorani Hotela Celeia
Celje, Mariborska 3.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe z ugoto-

vitvijo sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupšči-

ne:
izvolitev predsednika,
izvolitev verifikacijske komisije,
izvolitev komisije za izvedbo glasova-

nja,
imenovanje zapisnikarja,
imenovanje notarja.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
5. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic ter stroški lastninske preobrazbe.

6. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

7. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1995 z načrtom delovanja družbe
za leto 1996 in revizijsko poročilo za leto
1995.

8. Odločanje o uporabi dobička za leto
1993, 1994 in 1995 po predloženem besedi-
lu.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov delničarjev in imenovanje
vseh članov nadzornega sveta, vključno s
predstavnikom delavcev.

10. Določitev nagrad članom nadzorne-
ga sveta.

11. Vprašanje in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
Sklep k točki 1: začasna uprava otvori

skupščino in ugotovi sklepčnost.
Sklep k točki 2: imenuje se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov, zapisni-
kar in notar.

Sklep k točki 3: sprejme se predlagani
dnevni red.

Sklep k točki 4: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.

Sklep k točki 5: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninski preobrazbi podjetja.

Sklep k točki 6: sprejme se predlog za-
časne uprave o imenovanju revizorja RS
Biro Žalec.

Sklep k točki 7:
7.1. Sprejme se letno poročilo za leto

1995 z načrtom družbe za leto 1996 v pred-
loženem besedilu.

7.2. Sprejme se poročilo o revidiranju
računovodskih izkazov za leto 1995.

Sklep k točki 8: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta se sprejme delitev čistega dobič-
ka za poslovno leto 1993, 1994 in 1995 v
predloženem besedilu.

Sklep k točki 9: izvolijo se člani nadzor-
nega sveta – predstavniki delničarjev po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

Sklep k točki 10: članom nadzornega
sveta se določijo nagrade skladno s predlo-
gom.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda skupščine delničarjev družbe je na
vpogled od 7. aprila 1996 naprej, vsak po-
nedeljek in petek od 8. do 12. ure, na sedežu
družbe Prešernova 10, Celje.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene pred-
loge pisno s priporočeno pošto sporočijo
začasni upravi v 7 dneh od objave sklica, ter
s tem omogočijo začasni upravi in začasne-
mu nadzornemu svetu pravočasno pripravo
njihovih stališč.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic z označbami A, B,
C, D.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovim potrdilom o
lastništvu delnic. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini je potrebno deponirati na sede-
žu družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine.

Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine družbe na vpogled pri notarju.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mo-
ra  najaviti  svojo  udeležbo  na  skupščini
najpozneje  3  dni  pred  zasedanjem  skupš-
čine.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemnem prostoru skupščine uro pred za-
četkom zasedanja. V sprejemnem prostoru
so najavljeni udeleženci dolžni podpisati
seznam prisotnih udeležencev ter prevzeti
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica
za udeležbo na skupščini.

Navodila za glasovanje
V okviru glasovanja o točkah dnevnega

reda se sklepi sprejemajo z navadno večino
glasov.

Opozorila
V primeru, da skupščina ne bi bila

sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in
v istem prostoru ob 13. uri. Na ponovljenem
zasedanju bo skupščina družbe veljavno od-
ločala ne glede na višino na seji prisotnega
kapitala.

Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt uro pred uradnim začet-
kom.

Metro, d.d., Celje
Začasna uprava

Št. 307-1996 Ob-938

Na podlagi 2. odstavka 283. in 3. od-
stavka 274. člena zakona o gospodarskih
družbah  (Ur.  l.  RS,  št. 30/93)  ter  40.
člena statuta  delniške  družbe  Pekarstvo
in  slaščičarstvo  Kruh  Koper,  d.d.,  skli-
cujeva

3. redno sejo skupščine
delniške družbe Pekarstvo in

slaščičarstvo Kruh Koper, d.d.,
ki bo v torek, 21. 5. 1996, ob 12.30, na

sedežu družbe v Kopru, Ulica 15. maja št.
12.

Predlagava naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
2. Izvolitev organov skupščine.
3. Sestava seznama prisotnih delničarjev

oziroma njihovih zastopnikov in ugotovitev
sklepčnosti.

4. Obravnava revizijskega poročila za le-
to 1995, mnenja nadzornega sveta k letnemu
poročilu za leto 1995, sprejem letnega poro-
čila za leto 1995 in preknjižba presežka vpla-
čanega kapitala v sklad za lastne delnice.

5. Obravnava in sprejem plana za leto
1996.

6. Obravnava predloga delitve dobička,
mnenja nadzornega sveta k predlogu delitve
dobička in sprejem delitve dobička za leto
1995.

7. Sklepanje o ustanovitvi notranjega tr-
ga  vrednostnih  papirjev  s  sprejemom
pravil.

8. Imenovanje revizorja za leto 1996.
9. Vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 1. točki: potrdi se predlagani dnevni

red.
K 2. točki: izvolijo se organi skupščine:

predsednik, dva preštevalca glasov, zapi-
snikar in notar.

K 3. točki: sprejme se poročilo prešte-
valcev glasov.

K 4. točki: sprejme se revizijsko poroči-
lo k računovodskim izkazom za leto 1995 in
letno poročilo za leto 1995. Sprejme se prek-
njižba presežka vplačanega kapitala v sklad
za lastne delnice.

K 5. točki: sprejme se plan poslovanja za
leto 1996.

K  6.  točki:  čisti  dobiček  za  leto
1995 v znesku 11,477.701,19 SIT se deli
po predlogu uprave in soglasju nadzornega
sveta.

K 7. točki: sprejmejo se pravila organi-
zacije in načina trgovanja na notranjem trgu
vrednostnih papirjev v družbi Pekarstvo in
slaščičarstvo Kruh Koper, d.d.

K 8. točki: za revizorja za leto 1996 se
določi revizorska hiša AB-REV, družba za
revidiranje, d.o.o.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti notarsko overjeno in ostane
družbi.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15% zastopanega kapitala. Če
ne bi dosegli sklepčnosti ob prvem sklicu,
bo ponovno zasedanje na istem kraju čez
eno uro, kjer se bo odločalo ne glede na
število prisotnih delničarjev.

Materiali k dnevnem redu skupščine so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan.

Delničarji lahko svoje prvotne predloge
ali dopolnilne predloge v pisni obliki z
obrazložitvijo vložijo v roku enega tedna od
objave sklica skupščine priporočeno po po-
šti ali neposredno na sedežu družbe.

Kruh Koper, d.d.
Predsednik nadzornega sveta

Predsednik uprave

Ob-943

Na podlagi 25. člena statuta Dolenjske
banke, d.d. in sklepa 56. seje upravnega
odbora Dolenjske banke, d.d., sklicujem

9. redni zbor
delničarjev Dolenjske banke, d.d.,
ki bo v četrtek 9. maja 1996 ob 13. uri, v

Domu kulture v Novem mestu, Prešernov
trg 5.
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Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev zbora in izvolitev delovnih

teles ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
– zbor banke potrdi delovna telesa v

predlaganem sestavu,
– za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje notar Andrej Tiran.
2. Letno poročilo Dolenjske banke, d.d.,

za leto 1995, mnenje revizije in poročilo
nadzornega odbora.

Predlog sklepa:
– zbor banke sprejme letno poročilo Do-

lenjske banke, d.d., za leto 1995,
– zbor banke sprejme predlog delitve do-

bička,
– zbor banke sprejme mnenje revizije,
– zbor banke sprejme poročilo nadzor-

nega odbora.
3. Temelji poslovne politike banke za le-

to 1996.
Predlog sklepa: zbor banke sprejme te-

melje  poslovne  politike  banke  za  leto
1996.

4. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1996.

Predlog sklepa: zbor banke imenuje re-
vizorja za poslovno leto 1996.

5. Volitve in imenovanja.
Predlog sklepa:
– zbor banke sprejme sklep o razrešitvi

in izvolitvi člana upravnega odbora,
– zbor banke sprejme sklep o razrešitvi

in izvolitvi člana nadzornega odbora,
– zbor banke ugotavlja, da dosedanji in

novoizvoljeni člani upravnega ter nadzor-
nega odbora niso neto dolžniki banke.

6. Informacija o zamenjavi zamenljivih
obveznic banke v navadne delnice III. emi-
sije v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se informacija o
zamenjavi zamenljivih obveznic banke v na-
vadne delnice III. emisije v letu 1995.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Na 9. seji zbora Dolenjske banke, d.d.,

bodo delničarji odločali o objavljenih pred-
logih  za  posamezno  točko  dnevnega
reda.

Delničarji, ki imajo vsaj 5% osnovnega
kapitala, lahko predlagajo spremembo ali
dopolnitev dnevnega reda v roku 10 dni od
objave sklica zbora.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na zboru najavijo 5 dni pred sejo zbora v
splošni službi banke.

Pooblastila za udeležbo na zboru in gla-
sovnice bodo delničarji prejeli po pošti.

Zbora se lahko udeležijo vsi delničarji
banke. Za glasovanje na zboru so upraviče-
ni delničarji, imetniki delnic na ime z glaso-
valno pravico, ki so vpisani v delniško knji-
go najmanj 3 delovne dni pred sejo zbora
banke in ostanejo vpisani do konca seje.

Imetniki delnic na prinosnika imajo pra-
vico do udeležbe na zboru banke, če naj-
pozneje 5 delovnih dni pred sejo zbora de-
ponirajo svoje delnice v Dolenjski banki,
d.d. – Sektorju sredstev in naložb in osta-
nejo te delnice deponirane do zaključka
zbora.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
zboru osebno, po pooblaščencu ali po za-
stopniku. Skupni zastopnik več delničarjev
ne more imeti več kot 5% glasov delničar-
jev.

Gradivo s predlogi sklepov bo na razpo-
lago deset delovnih dni pred sejo zbora ban-
ke v Dolenjski banki, d.d., Novo mesto,
Seidlova c. 3, v splošni službi.

Udeležence zbora prosimo, da zaradi toč-
nosti pričetka zbora ter predhodne evidence
o udeležbi, oddajo pooblastilo za udeležbo
na zboru v dvorani, kjer bo zbor potekal od
12.15 do 12.45.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje istega dne, to je 9. maja
1996 ob 14. uri, na istem kraju; zbor bo
takrat veljavno odločal ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Dolenjska banka, d.d.
Upravni odbor

Št. 3/96 Ob-989

Na podlagi zakona o gospodarskih druž-
bah in statuta družbe, sklicuje uprava družbe

sejo skupščine
delniške družbe Slip,

ki bo v ponedeljek 6. 5. 1996 ob 15.30, v
sejni sobi na Cigaletovi 9 v Ljubljani, z
dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti, otvoritev
skupščine, izvolitev delovnega predsednika
in potrditev notarja.

Predlog sklepa:
1. ugotovi se sklepčnost skupščine,
2. za delovnega predsednika se izvoli

Ivan Žolnir,
3. za notarska opravila se postavi Na-

do Kumar, notarko v Ljubljani.
2. Na predlog uprave in na podlagi mne-

nja nadzornega sveta se sprejme “Poročilo
o poslovanju družbe v letu 1995”.

Predlog sklepa:
– sprejme se poročilo o poslovanju druž-

be v letu 1995. Besedilo poročila je priloga
sklepa in priloženo notarskemu zapisniku.

3. Na predlog uprave in na podlagi mne-
nja nadzornega sveta se sprejme “Razdeli-
tev dobička iz leta 1995”.

Predlog sklepa:
1. dobiček se razdeli po predlogu

uprave,
2. dividende se izplačujejo delničar-

jem, ki so na dan skupščine vpisani v del-
niško knjigo; dividende bodo izplačane med
15. 5. 1996 in 15. 6. 1996.

Če skupščina ob napovedanem času ne
bo sklepčna, bo skupščina 6. 5. 1996 ob 16.
uri, v istem prostoru, ne glede na sklepč-
nost.

Za udeležbo na skupščini lahko delničar
pooblasti tretjo osebo, da glasuje v skladu z
danim pooblastilom.

Za ugotovitev sklepčnosti bodo delni-
čarjem razdeljeni vstopni lističi, ki ga delni-
čar ali njegov pooblaščenec odda ob vstopu
v sejno sobo. Seja skupščine ni javna, zato
vstop v sejno sobo brez vstopnega lističa ne
bo mogoč.

Glasovalne lističe (ki jih delničar odda,
ko glasuje o sprejetju posameznega sklepa),
bo vsak delničar prejel ob pristopu na skupš-
čino.

Delničarji lahko svoje protipredloge vlo-
žijo v roku 7 dni od dne objave sklica skupš-
čine, priporočeno po pošti ali neposredno v
tajništvo uprave družbe.

Slip, d.d., Ljubljana
Uprava

Razne objave

St 8/94 Ob-990

Stečajni upravitelj stečajnega dolžnika
Oprema Kočevje v stečaju na podlagi skle-
pa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. St 8/94 z dne 29. 3. 1996
objavlja

javno dražbo
za prodajo strojev, naprav in opreme

in sicer:
1. premazni stroj znamke OLBRICH,

inv. št. 2801, za izklicno ceno 740.000
DEM,

2. premazni stroj znamke ARTOS, inv.
št. 2802, za izklicno ceno 450.000 DEM,

3. sežigalna naprava za škodljive pline,
inv. št. 2650, za izklicno ceno 277.000 DEM,

in naprava za odstranjevanje škodljivih
plinov, za izklicno ceno 21.200 DEM,

4. dodatna oprema:
a) za stroj OLBRICH (previjalni stroj,

disperzerja) za izklicno ceno 9.723 DEM,
b) dodatna oprema stroja ARTOS iz sez-

nama na oglasni deski stečajnega dolžnika
(inv. št. 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864,
2865, 2866, 2857), za izklicno ceno 70.700
DEM,

(z možnostjo odprodaje po posameznih
kosih), z naslednjimi pogoji:

Kupnina v DEM je plačljiva v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Ponudniki morajo vplačati varščino v vi-
šini 10% od izklicne cene posameznega stro-
ja, naprave ali opreme v tolarski protivred-
nosti DEM po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan vplačila, najkasneje do 15.
aprila 1996 na žiro račun št.
51300-690-10558, v korist Oprema Kočev-
je v stečaju, z namenom “Varščina za javno
dražbo”, z označbo predmeta.

Javna dražba bo 17. aprila 1996 ob 13.
uri, na sedežu stečajnega dolžnika tj. v Opre-
mi Kočevje, Tomšičeva 13.

Varščino bomo uspešnemu ponudniku,
po odbitku stroškov prodaje, vračunali v
kupnino, drugim pa jo brez obresti vrnili
najkasneje v 5 dneh.

Ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci
morajo pred javno dražbo predložiti dokazi-
lo o plačilu varščine.

Ponudnik, ki je uspel na dražbi, mora
podpisati kupoprodajno pogodbo najkasne-
je v roku 8 dni od dneva javne dražbe, kup-
nino pa plačati po naslednjih pogojih, in
sicer:

– za stroje in naprave ter opremo pod
1., 2. in 3. mora biti kupnina v višini 50%
pogodbene cene (vključno z varščino in
odbitkom stroškov prodaje), vplačana pred
začetkom demontaže, vendar najkasneje v
roku 30 dni od dneva podpisa kupoprodaj-
ne pogodbe, preostalih 50% kupnine pa
mora kupec plačati v roku 30 dni od dneva
začetka demontaže. Za stroje, naprave in
opremo pod tč. 4/a in 4/b pa mora biti
kupnina plačana v 15 dneh od dneva skle-
nitve kupoprodajne pogodbe in pred prev-
zemom stvari.
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Vse izklicne cene so v neto zneskih.
Celotni stroški demontaže strojev, na-

prav in opreme, ki so predmet dražbe, kot
tudi stroški zavarovanja, pakiranja, trans-
portni stroški in vsi drugi stroški, ki so v
zvezi z demontažo, so stroški kupca.

Poleg stroškov, ki jih nosi kupec sam
neposredno, se kupec zavezuje plačati pro-
dajalcu vse stroške, ki jih ima prodajalec
zaradi izvedbe demontaže iz tč. 1., 2. in 3.,
in sicer: električna energija, telefonski stroš-
ki, stroški gradbenih del (odprtje proizvod-
nih hal). Kupec naroča in plača te stroške
izvajalcem sam in neposredno. Kupec je o
naročanju del dolžan seznaniti prodajalca.
Kupec je dolžan plačati tudi vse stroške
vzpostavitve v prvotno stanje in stroške, ki
so posledica škode, povzročene na zgrad-
bah ter stroške skladiščenja. Kupec je dalje
dolžan plačati tudi vse druge nepredvidene
stroške, ki bi se naknadno oziroma dodatno
pred, med ali po demontaži pojavili ali ki
jih prodajalec utrpi zaradi demontaže stro-
jev, naprav in opreme, ki so predmet te draž-
be.

V zavarovanje plačila celotne kupnine
in akontacije stroškov v višini 20.000 DEM
mora kupec pred začetkom demontaže stro-
jev, naprav in opreme iz tč. 1., 2. in 3.
predložiti prodajalcu nepreklicno bančno
garancijo na prvi poziv za celotno pogodbe-
no vrednost v korist prodajalca Oprema Ko-
čevje, p. o. “v stečaju”, izdano od ene izmed
slovenskih bank ali prvorazredne zahodnoe-
vropske banke in notificirano preko Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana.

Če kvalitetna bančna garancija ni pred-
ložena prodajalcu v roku 30 dni od dneva
sklenitve kupoprodajne pogodbe in pred za-
četkom demontaže ali če bančne garancije
iz kakršnihkoli razlogov ni bilo mogoče
vnovčiti, se šteje, da kupnina ni plačana. V
tem primeru se šteje, da je pogodba razdrta,
varščina pa kot skesnina zapade prodajalcu.

Kupec pridobi lastninsko pravico po pla-
čilu celotne kupnine in vseh stroškov, ki so
v zvezi z demontažo in vzpostavitvijo grad-
benih objektov in drugih stvari v prvotno
stanje ter z izročitvijo stvari.

Davke, takse, vsa zavarovanja, izvozne
in transportne stroške kot tudi ostale stroš-
ke, mora plačati kupec.

Kupec je po demontaži strojev, naprav
in opreme, ki so predmet kupoprodajne po-
godbe, dolžan vzpostaviti proizvodne ob-
jekte v prvotno stanje ali plačati stroške, ki
nastanejo v zvezi z vzpostavitvijo v prvotno
stanje ter plačati eventualno vso škodo na
objektih prodajalca, ki jo je povzročil kupec
sam ali njegovi delavci – uslužbenci.

Kupec mora pred začetkom demontaže
na svoje stroške in v korist prodajalca skle-
niti zavarovalno pogodbo in plačati premijo
brez odbitne franšize za primer škode, ki bi
nastala prodajalcu na objektih, strojih, na-
pravah, instalacijah in opremi in drugih stva-
reh, ki bi jo povzročil kupec sam ali njegovi
delavci pri izvedbi demontažnih del ali iz
kakršnihkoli drugih posegov kupca oziroma
njegovih delavcev v premoženje prodajal-
ca, in sicer pri eni od slovenskih zavaroval-
nic.

Kupec je dolžan prevzeti stroje, naprave
in opremo iz tč. 1., 2. in 3., ki so predmet
kupoprodajne pogodbe in začeti z demonta-

žo najkasneje v roku 7 dni od dneva, ko
prejme prodajalec obvestilo svoje banke, da
so kupnina in akontacija stroškov plačani
na njegov račun, ki ga ima pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
Podružnica v Kočevju.

Kupec mora zaključiti z demontažo in
vzpostaviti proizvodne prostore in ostale ob-
jekte v prvotno stanje najkasneje v 90 dneh
od dneva začetka demontaže. Po tem roku se
kupcu zaračunavajo skladiščni stroški, in si-
cer 0,15 DEM dnevno za m2 porabljene po-
vršine.

Dodatno opremo iz tč. 4/a in 4/b pa je
kupec dolžan prevzeti tretji delovni dan po
prejemu celotne kupnine na žiro račun pro-
dajalca.

Stroji, naprave in oprema se prodajajo
po načelu ogledano-kupljeno.

Ogled strojev, naprav in opreme je mo-
goč vsak delovni dan od 8. do 14. ure, na
sedežu stečajnega dolžnika v Kočevju, Tom-
šičeva 13. Podrobnejše informacije lahko
dobite pri Mileni Kodrin po tel.
061/851-064.

Oprema, p.o., v stečaju, Kočevje
Stečajni upravitelj

Ob-944

Tiskarna VeK Koper, d.o.o., Vanganel-
ska c. 18, Koper, objavlja

javno prodajo drugič
najboljšemu ponudniku 2.806 kosov

knjige romana Borboletta avtorice Marinke
Fritz-Kunc.

Pismene ponudbe z oznako plačila in
jamstva za plačilo sprejema Tiskarna VeK
Koper, Vanganelska 18, Koper, do 30. 4.
1996, v zapečatenih kuvertah z oznako “Po-
nudba za nakup – ne odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
6. maja 1996, v prostorih Tiskarne VeK Ko-
per.

Tiskarna VeK Koper, d.o.o.

Ob-922

Občina Postojna objavlja na podlagi
sklepa občinskega sveta št. 06100/001/95 z
dne 30. 11. 1995 in 46600/0054/95 z dne
18. 1. 1996

javno dražbo
za zemljišča pod naslednjimi pogoji:
1. Izklicna cena je določena na podlagi

cenilnega zapisnika in znaša:
– parc. 2728/4, potok v izmeri 665 m2,

vl. št. 235, k. o. Razdrto – 156.086 SIT,
– parc. 2707/3, pot v izmeri 1348 m2, vl.

št. 236, k. o. Razdrto – 281.593 SIT,
– parc. 2707/5, travnik v izmeri 982 m2,

vl. št. 226, k. o. Razdrto – 203.185 SIT,
– parc. 1481/2, pot v izmeri 602 m2, vl.

št. 147, k. o. Hruševje – 96.401 SIT.
2. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije.

3. Dražitelji se morajo pred javno draž-
bo izkazati s potrdilom o plačani varščini v
znesku 10% izklicne cene na žiro račun Ob-
čine Postojna, št. 52200-630-61215, ki se
bo neuspelim dražiteljem vrnila v roku 8
dni.

4. Prometni davek, stroške cenitve in raz-
pisa ter ostale dajatve, skupaj s stroški za
vpis v zemljiško knjigo, plača kupec.

5. Razliko kupnine poravna kupec v ro-
ku 10 dni po podpisu pogodbe, v nasprot-
nem primeru se pogodba razdre.

6. Sedanji uporabnik zemljišča ima ob
enako izlicitiranih pogojih prednost naku-
pa.

7. Dodatne informacije lahko dobijo in-
teresenti na tel. 067/22-617.

8. Javna dražba bo 10. dan po objavi v
prostorih Občine Postojna, s pričetkom ob
8. uri.

Občina Postojna

Št. 132-1/96 Ob-953

Gradbeno podjetje Gradnje Kranj, Mir-
ka Vadnova 1, Kranj, razpisuje na podlagi
sklepa delavskega sveta z dne 29. 2. 1996

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

Predmet prodaje je proizvodnja:
a) hala z nadstrešnico, ki se nahaja v

gramoznici v Struževem,
b) zazidljivo zemljišče v gramoznici

Struževo, z lokacijsko dokumentacijo.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne

in fizične osebe.
Pravne osebe morajo prodajalcu predlo-

žiti izpisek iz sodnega registra, fizične pa
potrdilo o državljanstvu Republike Sloveni-
je.

Pooblaščenci dražiteljev morajo pred pri-
četkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.

Izklicna cena za halo pod a) znaša
20,000.000 SIT, za zemljišče pod b) pa
16,000.000 SIT.

Prednostno pravico pri nakupu imajo
pravne osebe, ki imajo aktivno najemno po-
godbo.

Vsak dražitelj mora pred pričetkom draž-
be vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene (2,000.000 SIT za a) in 1,600.000 SIT
za b)) na žiro račun prodajalca št.
51500-601-13752, ter o vplačilu predložiti
potrdilo pred pričetkom dražbe ali predloži-
ti bančno garancijo.

Varščina se všteje v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa vrne v roku petih dni po dražbi.

Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno po-
godbo skleniti v roku 8 dni po opravljeni
dražbi. Če pogodbe ne bo sklenil ali če ne
bo pravočasno vplačal kupnino, se šteje, da
odstopa od pogodbe, oziroma se pogodba
razveljavi. V tem primeru varščina ostane
prodajalcu.

Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti
na sedežu prodajalca pri direktorju inž. Ja-
nezu Studenu po tel. 064/241-751, vsak dan
med 7. in 8. uro, ali osebno po predhodnem
dogovoru.

Javna dražba bo v ponedeljek 22. 4. 1996
ob 10. uri.

Gradbeno podjetje
Gradnje Kranj, Kranj

Št. 6/96 Ob-987

Občina Zagorje ob Savi na podlagi skle-
pa občinskega sveta št. 363-17/90 z dne 21.
12. 1995 ponovno razpisuje

prodajo nepremičnin
z zbiranjem ponudb
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1. Predmet prodaje je poslovni objekt na
lokaciji C. 9. avgusta 100 v Zagorju s koristno
površino 514,50 m2 na parc. št. 328/3 in pripa-
dajoče zemljišče parc. št. 328/6 in parc. št.
310/4, vse k.o. Zagorje – mesto, vl. št. 1117.

2. Izhodiščna cena nepremičnin po ceni-
tvenem poročilu zmanjšana za eno tretjino
je 290.667 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 regi-
stra, 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 po-
nudba obsegati še:

– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– navedbo dejavnosti, ki jo ponudnik na-

merava opravljati v objektu,
– potrdilo o vplačilu varščine.
4. Pravočasno prispele ponudbe bo

obravnavala komisija, imenovana s strani
skupščine Agencije Občine Zagorje ob Savi
za razvoj.

O prodaji nepremičnin najugodnejšemu
ponudniku odloča Občinski svet občine Za-
gorje 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
v višini 10% od izklicne cene na žiro račun
Agencije za razvoj Zagorje št.
52720-601-14200.

Varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, ostalim pa vrnjena v
roku 2 dni po izbiri ponudnika, vse brezo-
brestno.

Najugodnejši ponudnik oziroma kupec
mora skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh
po prejemu obvestila o izbiri in plačati kup-
nino 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 nepre-
mičnin, prometni davek, takse, stroške pre-
pisa plača kupec.

8. Pisne ponudbe morajo biti priporoče-
no poslane v roku 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS na naslov: Agencija za
razvoj, d.o.o., Cesta zmage 16 a, Zagorje, v
zaprti ovojnici z navedbo: “Prodaja z zbira-
njem ponudb – ne odpiraj.”

Ponudbe se bodo komisijsko odpirale v
torek, 23. 4. 1996 ob 8. uri v sejni sobi
Skupščine občine Zagorje.

O odpiranju ponudb in njihovi obravna-
vi bo sestavljen zapisnik. Nepravočasno
prispelih ponudb komisija ne bo upoštevala.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje 7 dni po
sklicu seje Občinskega sveta občine Zagorje.

10. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da
z najboljšim ali katerimkoli drugim ponud-
nikom sklene pogodbo o prodaji nepremič-
nin, ki so predmet tega razpisa.

11. Vse morebitne dodatne informacije
in možne termine ogleda nepremičnin lahko
ponudniki dobijo na naslovu Agencije za
razvoj, d.o.o., Cesta zmage 16 a, Zagorje ali
po telefonu št. 0601/64-333.

Občina Zagorje ob Savi

Št. 41/96 Ob-946

Abanka, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z merami 3 cm × 1 cm. Štampiljka je
razdeljena s tremi črtami, od katerih se prva
nahaja na zgornjem robu. V zgornjem delu
štampiljke je v sredini z velikimi tiskanimi
črkami napis ABANKA, pod katerim se na-
haja črta čez celo štampiljko. Čez cel sred-
nji del je z velikimi tiskanimi črkami napis
D.D. LJUBLJANA, pod katerim se ravno
tako nahaja črta čez celo štampiljko. V spod-
njem delu se v sredini z velikimi tiskanimi
črkami nahaja napis AGENCIJA in pod njim
LOGATEC, ter ob desnem robu velika ti-
skana črka B in ob njej številka 2. Pod spod-
njim delom štampiljke ni črte.

Ob-921A

Contrast, d.o.o., preklicuje žig pravokot-
ne oblike z napisom: Contrast podjetje za
trgovino, turizem, marketing in storitve,
d.o.o., 62243 Ruše Jezernikova 11 tel./fax.:
(062) 661-844.

Ob-921B

Contrast, d.o.o., preklicuje žig pravokot-
ne oblike z napisom: Contrast podjetje za
trgovino, turizem, marketing in storitve,
d.o.o., 62243 Ruše Jezernikova 11 tel./fax.:
(062) 661-844 z zaščitnim znakom (2).

Ob-921C

Contrast, d.o.o., preklicuje žig pravokot-
ne oblike z napisom: Contrast podjetje za
trgovino, turizem, marketing in storitve,
d.o.o., 62243 Ruše Jezernikova 11 tel./fax.:
(062) 661-844 z zaščitnim znakom (1).

Adriatic - Čeh Matjaž, Ljubljanska 3 a,
Koper, preklicuje zavarovalno polico, št.
1-AO -01 77861-77900, zel. karte
7321-7341, 1-MOT-01 15976-16000, 1-IM
40103-40125, 1 STAN 31627-31650.
s-18061

Adriatic - Kovač Ida, Ljubljanska 3 a,
Koper, preklicuje zavarovalne police, št.
1-AO-01 19177, 19194, zel. karte 3762,
1-IM 11818-11819, 485551-485552, 1
STAN 7253, 7-N1531, z-3 19251,
19256-19259, 19262-19263, 19268-19275.
s-18055

Adriatic - Obolnar Srečko, Ljubljanska 3
a, Koper, preklicuje zel. karte 91968, 2145,
3698, 7487, OZ-3 39225, OŽ - 3 21713,
21930, 21943. s-18063

Adriatic - Petrič Rudolf, Ljubljanska c. 3
a, Koper, preklicuje zavarovalno polico, št.
1-AO-01 281987. s-18068

Adriatic - Rutar Jakob, Ljubljanska c. 3
a, Koper, preklicuje zelene karte, št. 7367,
7376-7377. s-18067

Adriatic - Skok Marija, Ljubljanska 3 a,
Koper, preklicuje zavarovalno polico, št.
1-AO-01 81953, 81956-81958, zel. karte
7342, 113117, 113120, 113122-113123, 1
STAN 39658, 1-MOT-01 41362, 41380.
s-18074

Adriatic - Šuštaršič Miha, Ljubljanska c.
3 a, Koper, preklicuje zavarovalno polico,
št. 1-IM 73542-73545, 73548, 73550,
78053-78055. s-18064

Adriatic - Tratar Zvonimir, Ljubljanska
c. 3 a, Koper, preklicuje zavarovalne police,
št. 1-AO-01 77831, 77834, 77837, 77839,
77840, 77844-778860. s-18072

Adriatic - Grah Marjan, Ljubljanska c. 3
a, Koper, preklicuje zavarovalne police, št.
1-AO-01 177831, 237273, 237289, 223188,
Z-3 53613, 19353, zel. karte 136131,
136128, OZ-3 17101-17150, 8-N/1 3365.
s-18052

Adriatic - Skok Marija, Ljubljanska 3 a,
Koper, preklicuje zavarovalno polico, št.
OŽ-3 21018-21025, 1-TZ 2451-2474,
1MOT-01 41352, 41354-41356. s-18075

Adriatic - Tratar Zvonimir, Ljubljanska
3 a, Koper, preklicuje zelene karte, št.
7304-7305, 7307, 7310-7320, 1-IM
40076-40100, 1-STAN 31651-31675, 1-N
4895-4900, OZ-3 30580-30600, 1-ŽI
14877-14900, 1-MOT-01 15951-15975.
s-18073

Adriatic - Glavač Renata, Ljubljanska 3
a, Koper, preklicuje zelene karte 7801, OZ-3
11200. s-18060

Adriatic - Svenšek Boštjan, Ljubljanska
c. 3 a, Koper, preklicuje zavarovalno poli-
co, št. 1-AO -01 80458-80459, zel. karte
71193, 1-MOT-01 35441-35450, 1-N
13281. s-18059

Adriatic - Škerjanec Ružica, Ljubljanska
c. 3 a, Koper, preklicuje zavarovalno poli-
co, št. 1-AO-01 151802-151803, št. OZ-3
39851. s-18058

Adriatic - Vivod Božidar, Ljubljanska 3
a, Koper, preklicuje zavarovalno polico, št.
AA-pon-01 57910. s-18065

Avto Slak Trebnje, Obrtniška ulica,
Trebnje, preklicuje uradno potrdilo za regi-
starcijo vozila, št. 9718 z dne 4. 3. 1996 za
vozilo SEAT CORDOBA 1, 9 TD GLX, št.
šasije VSSZZZ6KZTR103131, št. motorja
AAZ600911. s-18029

Čavlovič Dragica, Župančičeva 10, Met-
lika, preklicuje odločbo obrtnega dovole-
nja, št. 011261/0363/00-44/1995. g-18138

Energocom d. o. o., Peričeva 7, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
premera 4 cm z vsebino Energocom d. o. o.
Ljubljana. s-18032

Franin  Pećarica  Milena,  Frankovo
naselje  158,  Škofja  Loka,  preklicuje
odločbo o obrtnem dovoljenju št.
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Bajc Elena, Mladinska 1, Spodnja Idrija,
potni list št. BA 119370. p-18015

Barbarič Silvo, Šeškova ulica 2, Medvo-
de, potni list št. AA 246806. s-18285

Bedeković Mojca, Loka pri Zidanem
mostu 7, Loka pri Zidanem mostu, potni list
št. BA 425183. p-18031

Benko Anton, Sp. Ščavnica 10, Gornja
Radgona, potni list št. AA 054596. p-18032

Bervar Olga, Vodovodna cesta 28, Ljub-
ljana, potni list št. AA 714405. s-18194

Bitenc Helena, Polje c. XXVI 5, Ljub-
ljana, potni list št. AA 714196. s-18196

Djakovič Bojana, Gradnikova 1, Kranj,
potni list št. AA 575503. p-18017

Draško Radinka, Srednje Gameljne 23,
Ljubljana, potni list št. AA 206462. s-18070

Forte Mihael, Dermastijeva 9, Radom-
lje, potni list št. AA 759353, izdala UE
Domžale. s-18151

Furland Franc, Planina 7, Mozirje, potni
list št. AA 249074. p-18115

Gojkovič Darko, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, potni list št. BA 189815. s-18254

Gomboc Vojmir, Lendavska 8, Murska
Sobota, potni list št. AA 700602. p-18016

Habič Samo, Izletniška ul. 3, Ljubljana,
potni list št. AA 60636. s-18003

Hansel Svetlana, Igriška 23 a, Maribor,
potni list št. AA 282769. p-18030

Herič Frančiška, Žibernik 29, Rogaška
Slatina, potni list št. AA 539044. p-18020

Herič Jožef, Žibernik 29, Rogaška Slati-
na, potni list št. AA 539046. p-18019

Hočevar Marko, Heroja Bračiča 26, Ce-
lje, potni list št. AA 276815. p-18033

Ignjatić Miodrag, Cesta toneta Tomšiča
70/d, Jesenice, potni list št. BA 266604.
p-18072

Jambrovič Mojca, Gornji Lenart 57, Bre-
žice, potni list št. AA 987131. p-18075

Jurca Dominik, Pivška ulica 1, Postojna,
potni list št. BA 244353. p-20061

Kesič Peter, Glavarjeva 8, Ljubljana,
potni list št. AA 449414. s-18195

Kinhamer Klavdija, Prvomajska 9 A,
Maribor, potni list št. AA 725492. p-18024

Kokolj Borut, Ulica Metoda Mikuža 10,
Ljubljana, potni list št. AA 526775. s-18158

Kovačič Viljem, Pod Bellevuem 3, Ro-
gaška Slatina, potni list št. BA 093514.
p-18081

Kozole Drago, Gubčeva ulica 7, Krško,
potni list št. AA 396465. p-18071

Krpič Franc, Gornji Slaveči 53, Grad,
maloobmejno prepustnico, št. 30958/85.
p-18046

Kužnik Janez, Bilečanska 5, Ljubljana,
potni list št. AA 717545. s-18053

Lampreht Darko, Zadružna pot 11, Lo-
vrenc na Pohorju, potni list št. BA 305892.
p-18061

Lorber Jožef, Zg. Sceletova 6, Maribor,
potni list št. AA 856565. p-18070

Lulik Peternel Marija, Cigaletova 8,
Ljubljana, potni list št. BA 478501, izdala
Upravna enota Ljubljana 4. 7. 1995. s-18226

Majdič Elvira, Ocvirkova 17, Ljubljana,
potni list št. AA 932332. s-18108

Majdič Roman, Ocvirkova ul. 17, Ljub-
ljana, potni list št. AA 932333. s-18107

Mandič Milan, Kidričevo naselje 7, Po-
stojna, potni list št. AA 642758. p-18101

Markič Sandor, Ulica 9. septembra 32,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 6561. p-18006

Medimurec Darko, Prešernova c. 57,
Grosuplje, potni list št. AA 148642. s-18050

Moravac Krista, Kardeljev trg 2, Vele-
nje, potni list št. BA 116363. p-18137

Muševič Sašo, Švabičeva 1, Ljubljana,
potni list št. AA 679073. s-18149

Novak Renata, Bratov Učakar 116, Ljub-
ljana, potni list št. AA 302994. s-18200

Ožir Franc, Podvin pri Polzeli 51, Polze-
la, potni list št. AA 863465. p-18018

Pavlič Alen, Ivča vas, Novo mesto, pot-
ni list št. BA 262030. p-18069

Peroša Karmen, Grinjan 6 a, Koper, pot-
ni list št. BA 359353. g-18314

Pezdirc Tina, Trubarjeva 24, Ljubljana,
potni list št. AA 593081. p-18063

Pipan Silvan, Preserje pri Komnu 14,
Komen, potni list št. AA 249634, izdala UE
Sežana. s-18110

Pipan Silvan, Preserje pri Komnu 14,
Komen, propustnico VS AI 027149, izdala
UE Sežana. s-18111

Piršič Anton, R. Simonitija 13, Nova Go-
rica, petletno listino po VS, št. AI 8197.
p-18096

Piršič Anton, R. Simonitija 13, Nova Go-
rica, potni list št. AA 096437. p-18097

Piršič Anton, Ul. Rada Simonitija 13,
Nova Gorica, listino - kmetijski vložek št.
855. p-18098

Prevodnik Rok, Ul. Rezke Dragarjeve 2,
Ljubljana, potni list št. AA 537787. s-18295

Ržek Igor, Srednja vas 17, Poljane, pot-
ni list št. BA 158443. p-18064

Rebula Andrej, F. Baliča 19, Šempeter
pri G., potni list št. BA 438591. p-18109

Rebula Boris, Franca Baliča 19, Šempe-
ter pri G., potni list št. BA 42673. p-18103

Rebula Boris, Franca Baliča 19, Šempe-
ter pri G., maloobmejno prepustnico, št. AI
6194. p-18104

Rebula Dragica, F. Baliča 19, Šempeter
pri G., potni list št. AA 399905. p-18108

Rebula Gregor, F. Baliča 19, Šempeter
pri G., potni list št. AA 357217. p-18107

Rejec Srečko, Alte Burgstr. 4, 51597
Morsbach (Volper, potni list št. BA 391596.
p-18106

Resnik Marija, Prevalje 7, Lukovica, pot-
ni list št. AA 693886. s-18109

Rojs Jožefa, Gregorčičeva ul. 3, Mari-
bor, potni list št. AA 279195. p-18053

Senica Alojz, Šentanel 23, Prevalje, pot-
ni list št. AA 944520. g-18117

Sečnik Suzana, Butajnova 28, Horjul,
potni list št. BA 312517. s-18054

Skubic Nataša, Ulica bratov Učakar 119,
Ljubljana, potni list št. AA 819979, izdala
Upravna enota Ljubljana 10. 3. 1993.
s-18160

033287/1438/00-37/1995, izdana 6. 3. 1995.
s-18163

Grgič Stanko, Zajčeva 5, Komenda, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0800/95. s-18211

Kassel d. o. o., Dolenjska c. 24, Ljublja-
na, preklicuje štampiljko štirioglate oblike z
napisom Inženiring, mizarstvo, trgovi-
na-Kassel d. o. o. Ljubljana, Dolenjska c.
24. p-18002

Miklavec Anton, Zvezna ulica 5, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko pravokotne ob-
like z napisom Kleparstvo krovstvo s. p.
Miklavec Anton, Zvezna ulica 5, tel.
315-118. s-18270

Oven Slavko, Kamnogoriška 18, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-1295/94, z 1. 6. 1996. s-18298

Ukon s. p., Stara c. 32, Logatec, prekli-
cuje priglasitveni list, opravilna št.
30-0165/94. s-18318

Ukon s. p., Stara c. 34, Logatec, prekli-
cuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
006503 z dne6. 3. 1995. s-18319

Ukon s. p., Stara cesta 32, Logatec, pre-
klicuje štampiljko z napisom UKON Šinko-
vec Andrejas. p. Izdelava usnjene konfekci-
je Stara c. 32 Logatec tel. 061-743-677
s-18320

Visokotlačno peskanje s. p., Stara cesta
32, Logatec, preklicuje odločbo o obrtnem
dovolenju, št. 006408 z dne 6. 3. 1995.
s-18322

Visokotlačno pleskanje s. p., Stara cesta
32, Logatec, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 30-0164/94 z dne 23. 5. 1994.
s-18321

Vodopivec Marjan, Vilharjeva 19, Piv-
ka, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 41415/94. g-18301

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Snedic Matjaž, Cesta talcev 23 A, Kranj,
preklic potnega lista, objavljen v UL. št.
15/96. s-18123

Škrinar Hugo, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, potni list št. BA 290134. p-18004

Škubin Regina, Neblo 41, Nova Gorica,
petletno listino po VS, št. AI 42526. p-18099

Štimac Davor, Tomšičeva ulica 6, Len-
dava, potni list št. AA 239599. p-18042

Švab Adrijano, Na Grivi 61, Dragomer,
Brezovica, potni list št. AA 244919. s-18274

Švarc Marija, Kardeljeva cesta 79, Ma-
ribor, potni list št. AA 469555. p-18022

Švarc Silvester, Kardeljeva cesta 79, Ma-
ribor, potni list št. BA 372336. p-18023

Tošev Sanja, Cankarjeva 82, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 983992. p-18100

Velikonja Vilko, Bresternica, Kratka ul.
4, Maribor, potni list št. AA 284153.
p-18143

Verdnik Domen, Usnjarska ulica 4, Slo-
venske Konjice, potni list št. AA 807798.
p-18062

Zabukovec Sandi, Smelijevo naselje 31,
Stari trg pri Ložu, potni list št. AA 572782.
S-18066

Zalar Antonija, Izletniška ul. 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 58982. s-18002

Zalar Iva, Kajuhova 11, Sežana, potni
list št. AA 167533. p-18110

Zalar Ivan, Kajuhova 11, Sežana, potni
list št. AA 288164. p-18111

Zevnik Tomaž, Hribarjeva ul. 7, Cerkni-
ca, potni list št. BA 175339. s-18272

Zidar Drago, Jazbina 4, Šmarje pri Jel-
šah, potni list št. BA 323806. p-18139

Zorko Mateja, Brezovica 59, Lendava,
potni list št. BA 56251. p-18138

Zorman Pavla, Novinci 14 a, Vitomarci,
potni list št. AA 616021. p-18059

Druge listine

Ažman Aleš, Tbilisijska ulica 146, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
177214. s-18039

Adler Ciril, Grintovec 9, Zagradec, voz-
niško dovoljenje, kat. F, št. 3231. s-18271

Albreh Andrej, Levstikova 12 A, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2878. s-18066

Albreht Tanja, Šmartno 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848830, št. reg. 133426. s-18013

Anderle Dunja Vatovec, Istrski odred 3,
Izola, diplomo, št. 198 Srednje gostinske
šole, izdano leta 1989. g-18137

Arslanovič Benjamin, Bevkova 9, Ža-
lec, vozniško dovoljenje. p-18142

Avramovič Gospova, Adamičeva ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 516200, št. reg. 192662. s-18102

Babič Bojan, Ul. 7. maja 2, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo gimnazije Postojna. g-18121

Bac Branko, Hum 57, Ormož, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8902, izdala UE
Ormož. g-18012

Bajc Elena, Mladinska 1, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8683.
p-18014

Bajc Matjaž, Gradac 31, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Met-
lika. g-18293

Balantič Tatjana, Cankarjeva cesta 57,
Mekinje, diplomo Trgovske šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1984, na ime Benko Tatjana.
18092

Baraliu Demir, Rakitnica 37, Dolenja
vas, osebno delovno dovoljenje, št.
0424437610. s-18090

Barber Bojan, Čepinci 120, Petrovci, de-
lovno knjižico, reg. št. 59738, ser. št.
0251478. p-18120

Barbič Mojca, Bratovševa ploščad 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973451, št. reg. 174464. s-18093

Bardutzky Sonja, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
263608, št. reg. 163230. s-18106

Bashkim Gashi, Glinška 9, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Marjan Novak Jo-
vo, izdano leta 1991. s-18309

Bašič Božidar, Breg pri Polzeli nh, Pol-
zela, zavarovalno polico, št. 0379203.
g-18140

Baškovec Jože, Vogelna ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
101844, št. reg. 78525. s-18124

Belšak Daniel, Mala nedelja 7, Ljuto-
mer, zavarovalno polico s kuponi. p-18051

Belšak Karol, Mala Nedelja 7, Ljuto-
mer, zavarovalno polico, št. 0219860.
p-18119

Bernik Borut, Trnovski pristan 12, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Mo-
ste, izdano leta 1995. s-18264

Bertoncelj Martin, Kopališka ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11005, S 928771. s-18033

Bečič Fehrija, Smetanova 31, Maribor,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavaro-
vanje, št. LJ 2504442126. s-18115

Bečič Šaban, Smetanova 31, Maribor,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavaro-
vanje, št. LJ 2504442126. s-18114

Biševac Nenad, Gubčeva ulica 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638850, št. reg. 43578, izdala UE Kranj.
s-18079

Božič Mateja, Prežganje 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo
Trgovske šole v Ljubljani, izdana leta 1981.
s-18087

Borštnar Kazimir, Pod Kojzico 12, Rim-
ske Toplice, vozniško dovoljenje, št.
540027. p-18129

Bošnjakovič Najim, Gregorčičeva 12, Pi-
ran, vozniško dovoljenje, kat. ABGH:
g-18178

Bržan Branko, Marezige 113, Marezige,
zaključno spričevalo SKAŠ. g-18218

Bratina Janja, Stomaž 25, Dobravlje, za-
ključno spričevalo ŠCBP Nova Gorica -
smer prodajalec. g-18299

Bregar Ivan, Čož 66, Šentjernej, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4258.
g-18278

Brlogar Janez, Savska cesta 9, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2138.
p-18009

Brodgesell Marko, Sela 7, Straža, zava-
rovalno polico, št. 283668. g-18023

Brovč Tanja, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-18091

Brčina Tunjo, Šuštarjeva kolonija 29, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8589. g-18024

Bukovnik Tomaž, Zgornja Vižinga 50,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8210. p-18095

Buček Jožefa, Ročevnica 3, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. B. g-18139

Cankar Andrej, Planina nad Horjulom 5,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 130261, S 217530. s-18153

Cerovšek Alojz, Planina pri Paki 8, Ra-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 7151, izdala UE Krško. p-18001

Cigula Horvat Marjeta, Kunaverjeva uli-
ca 9, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole v Mariboru, izda-
ni na ime Cigula Marjeta. s-18306

Cregeen Martin Hugh, Tekstilna 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. AH 001340.
p-18060

Crnko Barbara, Jamova 72, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22325.
s-18262

Čevka Marko, Vrhpolje 106, Kamnik,
potrdilo o znanju CPP, št. 1220. s-18088

Čirković Dragan, Podbrdo 85, Podbrdo,
potrdilo o znanju CPP, št. S 698, izdalaUE
Tolmin. p-18122

Čutura Drago, Pod vinogradi 40, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
18433. g-18022

Dekleva Franc, Petelinje 11, Pivka, di-
plomo. p-18134

Del Duisto Selena, Liminjanska 17, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1238, izdala Ue Piran. g-18028

Delagič Admen, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27291,
izdal LPP. s-18188

Demark d. o. o., Podgradje 25, Ljuto-
mer, zeleno karto, št. 0323348. p-18011

Dečko Veronika, Vena pilona 7, Koper,
zavarovalno polico, št. 275683. g-18021

Dobovišek Miroslava, Kerševa 1, Voj-
nik, zavarovalno polico, št. 362472. p-18005

Draksler Boštjan, Vrečkova ulica 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, S
734640, št. reg 34747. s-18330

Dremelj Aleš, Černivčeva 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2222.
s-18096
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Dretnik Denis, Trg 3 c, Prevalje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 14119. p-18068

Drev Bernard, Prelska 2, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2738.
p-18141

Drobež Matjaž, Limovce 13, Trojane,
listino. g-18315

Duič Borna, Skopska 2 a, Šibenik, poob-
lastilo o usposobljenosti za radarskega opa-
zovalca, št. 02/09-2453/85 z dne 28. 10.
1985. s-18250

Fabjan Alen, Tomšičeva ul. 31, Piran,
delovno knjižico, izdana leta 1986.
g-18030

Fabjan Alen, Tomšičeva 31, Piran, spri-
čevalo o končani OŠ . g-18036

Fabjan Joško, Mali vrh pri Šmarju 75 A,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7189. s-18116

Farkaš Nataša, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, indeks Fakultete za družbene vede v
Ljubljani. s-18316

Fic Tanja, Gubčeva 11, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 8364. s-18307

Fink Tomaž, Seidlova cesta 34, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole, izdano leta 1995 v No-
vem mestu. g-18225

Flis Genovefa, Hramše 15, Dobrna, za-
varovalno polico, št. 0235271. g-18134

Gabrovec Dragica, Plesiše 19, Logatec,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu, izdala Poklicna šola za proda-
jalce na Ptuju leta 1976. s-18207

Gale Matjaž, Ilirska 9, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 236. s-18268

Gantar Benjamin, Medvedje Brdo 29,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 753.
g-18104

Gashi Avdullah, Lončarska 78, Ribnica,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424437226.
s-18086

Gašperlin Metod, Benedičičeva 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
737037, št. reg. 34473. g-18233

Geder Erik, Prvomajska ul. 5, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 2315. p-18132

Germ Simona, Pongrac 113, Griže, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 402555.
p-18082

Gladek Suzana, Ul. Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, zaključno spričevalo. p-18113

Glavič Janez, Ljubljanska cesta 88, Ljub-
ljana, preklic dodatnega zdravstvenega
zavarovanja št. B0509543, izdala Zavaro-
valnica Triglav, objavljeno v Uradnem listu
RS št. 5/96. s-18212

Glavič Janez, Ljubljanska 88, Domžale,
preklic službene izkaznice št. 1123, izdal
RŠTO v Ljubljani 24. 11. 1993, objavljeno
v Uradnem listu RS št. 5/96. s-18213

Glavnik Ludvik, Šarhova ulica 4, Ljub-
ljana, diplomo Ekonomske fakultete v
Ljubljani, št. 244, izdana leta 1954.
s-18261

Goljat Danica, Lancova 8 c, Radovljica,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričeva-
lo. g-18231

Golmajer Klemen, Golnik 12, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 86076,
reg. št. 39815. s-18071

Gomezelj Rado, Kratka ulica 2, Izola,
spričevalo 4. letnika SŠTPSEŠ Piran.
g-18171

Gorišek Franc, Spodnja Pohanca 26, Ar-
tiče, zavarovalno polico, št. 358395. p-18027

Grgorovič Sanja, Bevkova 1, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13357.
p-18084

Grubelnik Borut, Pameče 59, Slovenj Gra-
dec, spričevalo o zaključnem izpitu. g-18215

Grudnik Dušan, Moste 89 D, Komenda,
vozniško dovoljenje, št. 8661. s-18237

Guzelj Mojca, Gaberje 60, Dobrova, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1199. s-18249

Haclar Barbara, Štembalova 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
206613. s-18143

Hamarič Veronika, Trubarjeva 55, Ce-
lje, vozniško dovoljenje. p-18112

Herga Tomaž, Kolovec 8, Radomlje, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-18127

Herman Bogdan, Pristava 26/a, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
6901. p-18118

Hodžič Mehmed, Pekarniška 2, Koper,
potrdilo za voditelja čolnov, št. 02/
13-1429-76. g-18077

Holešek Goran, Keršičeva cesta 16 a,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH; št. 10371. s-18189

Homar Miha, Podbrezje 133, Naklo, ce-
loletno vozno karto. g-18042

Horvat Aleksander, Beblerjev trg 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024996, št. reg. 187356. s-18303

Horvat Janja, Scopolijeva ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole
v Murski Soboti. s-18080

Horvat Stanislav, Gornji Lakoš 91, Len-
dava, zavarovalno polico, št. 0219616.
p-18013

Hočevar Marko, Ul. Heroja Bračiča 26,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 32258.
p-18034

Hrvatin Tanja, Kasaze 105, Petrovče, po-
trdilo o opravljenem zaključnem izpitu Gim-
nazije Celje, št. 10/92-6. g-18133

Humar Borut, potrdilo o znanju CPP.
p-18094

Ignijić Marija, Nanoška ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 212998, št. reg. 111730. s-18236

Igor d. o. o., Bereča vas 17, Suhor, zava-
rovalno polico, št. 318484. g-18118

Isailovič Nina, Glinškova ploščad 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012261, št. reg. 204647. s-18091

Ivanovič Denis, Zasavska cesta 119,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole
v Celju, izdana leta 1994. s-18325

Jadrič Zajec Mateja, Zadobrovška cesta
96, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 60486. s-18001

Jakič Jože, Stresova 13, Kobarid, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gostinske šole na
Bledu, št. 5 z dne 20. 6. 1968. p-18105

Jakupovič Muhamed, Šarhova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 190717, S 1042312, izdala UE Ljublja-
na. s-18269

Jambrovič Mojca, Gornji Lenart 57, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št
11261, izdala UE Brežice. p-18074

Jamnik Janez, Trubarjeva c. 21, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2867. g-18282

Janjič Petar, Zlato polje 3a, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S231087,
št. reg. 34576, izdala UE Kranj. g-18173

Jankovič Katarina, Gasilska c. 13, Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29109.
s-18240

Jeraj Tomaž, Bičevje 7, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 13873. s-18294

Jeram Simona, Češnjica 40, Železniki,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-18047

Jerman Marjanca, Reška c. 35, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
508291. s-18062

Jerše Vlasta, Zgornje Bitnje 14 b, Žabni-
ca, spričevalo 2. letnika in zaključno spriče-
valo poklicne admin. šole Kranj, izdana leta
1978 in 1979 na ime Zavrl Vlasta. s-18205

Jeršič Martin, Milavčeva 88, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
10552. p-18136

Jeseničnik Miran, Bezenškova 15, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 3409. p-18043

Jevnišek Brigita, Sr. Dolič 42, Mislinja,
spričevalo 2. letnika Gostinske šolesmer na-
takar, šolsko leto 92/93. g-18009

Jovanič Andrej, Koper, diplomo, št.
21-691/85. g-18287

Jurca Danijel, Pokopališka ulica 1, Ljub-
ljana, vozovnico, št. 740 s sto procentnim
popustom. s-18289

Justin Dušan, Celovška cesta 28, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 893530. št. reg. 51711. s-18007

Kacjan Bogdan, Iz Starošinc 10, Cirkov-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
27598, izdala UE Ptuj. g-18008

Kajtazovič Damir, Marjekova pot 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
27466, izdal LPP. s-18202

Kapetanovič Sašo, Preglov trg 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15070.
s-18224

Kavaja Shaban, Ribarjeva 3, Celje, de-
lovno knjižico. g-18182
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Kavazovič Zlatka, Litostrojska 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16331.
s-18084

Kiren Boštjan, Tovarniška pot 5, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11276, iz-
dala UE Pivka. p-18124

Klampfer Danijela, Cankarjeva 3, Žalec,
zavarovalno polico, št. 0181696, izdala za-
varovalnica Adriatic. g-17166

Klančnik Maja, Kidričeva 10, Velenje,
izkaznica za popust, izdala agencija SAP.
s-18203

Klemenčič Aleš, Ulica Malči Beličeve
55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 146097, S 844439. s-18145

Kmetec Zdravko, Seliškarjeva ul. 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
23677. g-18015

Kneževič Miroljub, Knafljev trg 6, Rib-
nica, spričevalo Gimnazije, šolsko leto
83/84. g-18018

Kobal Maja, Čufarjeva ulica 4, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo v Ljubljani, izdana leta 1990.
s-18035

Kodrič Dragica, Naraplje 2 c, Majšperk,
spričevalo od 1 - 4 razreda OŠ Majšperk.
g-18130

Kolar Boštjan, Podvrh 14, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7044.
p-18057

Kolar Jožef, Center 54, Črna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5030. p-18114

Kolar Milena, Varpolje 51, Rečica ob
Savinji, spričevalo o zaključnem izpitu.
p-18010

Kolar Mirko, Istarskega odreda 2, Ko-
per, delovno knjižico. g-18180

Kološa Lucian, Stara 30, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 29222. p-18133

Komljanc Martin, Veliko Mraševo, Pod-
log, Leskovec, zavarovalno polico, št. AO
0358457. p-18123

Konda Jože, Osojnik 2 A, Semič, spriče-
valo 3. in 4. letnika Srednje šole za strojno
strokov Novem mestu. g-18234

Kondič Dejan, Kajuhova 11, Kidričevo,
potrdilo o znanju CPP, št. 2971. g-18190

Kontič Dejan, Kontiči 24, Buzet, spriče-
valo za 3. letnik SKPŠ, izdano leta 1991.
g-18175

Korenc Jurij, Ul. Marje Boršnikove 6,
Ljubljana, delovno knjižico. s-18081

Korošec Gregor, Britof 66, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523838,
reg. št. 42301, izdala UE Kranj. g-18136

Kosaber Ivan, Ptujska ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
891192, št. reg. 108189. s-18969

Kosi Bernarda, Mencingerja 65, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13059.
s-18067

Kotnik Marko, Mušenik 19, Črna na Ko-
roškem, končno spričevalo Srednje šole
kmetijske mehanizacije Maribor, izdano le-
ta 1977. g-18185

Kovač Štefan, Trnje 155 a, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-18049

Kozlovič Valter, Kozlovičeva 5/4, Ko-
per, zaključno spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje kovinarske in prometne šole v Ko-
pru. g-18020

Kozoderc Branko, Lovrenška c. 5, Ki-
dričevo, spričevalo 8. razreda OŠ Kidriče-
vo. p-18117

Košir Mladen, Titova 20, Jesenice, voz-
niško dovoljenje. g-18048

Košir Urša, Sostrska 38 d, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7603. s-18083

Koštrica Jožef, Ižakovci 52, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 24059. p-18012

Kočič Fuad, Bršljin 17, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 8673. g-18193

Kržič Branka, Cilenškova 33, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0272230. s-18085

Kramar Henrih, Užiška 31, Ljutomer, de-
lovno knjižico, reg. št. 128/89, ser. št. AO
146190. p-18050

Kramberger Dejan, Kremžarjeva 28,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
26711, izdal LPP. s-18204

Kranjc Marjan, Mala vas 100, Bovec,
potrdilo o opravljenem tečaju za traktor, iz-
dal šolski center Postojna. p-18008

Kranjec Vinko, Bukovica pri Vodicah
42, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 133640. s-18239

Krese Aljaž, Kunaverjeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
146067, št. reg. 184363. s-18326

Križnar Uroš, Brilejeva 7, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1290. s-18245

Krivec Jože, Gornji Rogatec 3, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11886. s-18046

Krištof Milan, Dolenjska Dobrava 4,
Trebnje, spričevalo o zaključnem izpitu.
g-18076

Krničar Martina, Janka Puclja 3, Kranj,
spričevalo 2. letnika in zaključno spričevalo
Poklicne admin. šole Kranj, izdana leta
1976. s-18206

Kužec Jure, Razgled 18, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. GH, izdala UE Piran.
g-18025

Kuder Majda, Cesta okt. revolucije 11,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5673. s-18300

Kuduzovič Samir, Arkova 24, Idrija,
spričevalo 1. in 2. letnika, šolsko leto 93/94
in 94/95 - oblikovalec kovin. g-18296

Kunst Boštjan, M. Pirca 1, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 14790. p-18041

Kunšič Katarina, Grabče 8, Zgornje Gor-
je, vozniško dovoljenje. g-18242

Kutin Matej, Trnovo ob Soči 59, Tol-
min, potrdilo o znanju CPP, št. S 366957.
p-18102

Kuzmič Igor, Ulica Staneta Rozmana 1
a, Murska Sobota, indeks, izdala Biotehniš-
ka fakulteta v Ljubljani smer zootehnika,
leta 1995. s-18155

Kušer Rudolf, Na Tratah 3, Novo mesto,
zaključno spričevalo ESŠ Novo mesto, iz-
dano leta 1971. g-18179

Lazarević R., Partizanska 2 A, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 9894. g-18222

Laznik Andreja, Podsmreka 39, Dobro-
va, spričevalo 3. letnika, izdala Srednja eko-
nomska šola Josip Jurčič Ivančna gorica le-
ta 1991 na ime Mestek Andreja. s-18159

Lednik Renata, Roška cesta 9, Ljublja-
na, izkaznico za dodatno zdravstveno zava-
rovanje. s-18038

Lekše Marjeta, Janka Puclja 5, Kranj,
delovno knjižico. g-18132

Lenarčič Matija, Tkalska 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 15254. p-18044

Libić Irsana, Selanov trg 7, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Ledina v Ljublja-
ni. s-18099

Lipovec Marjan, UHM 10, Kočevje,
spričevalo Srednje lesne šole v Škofji Loki,
izdano leta 1979. g-18037

Lišter Danijel, Mizarska ul. 4, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BCGHE. p-18007

Loredan Matej, Lokavec 133, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
s830949. g-18181

Lotrič Marija, Tolsti vrh 143, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14366. s-18172

Lovšin Urška, Ažbetova 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2113.
s-18210

Lukač Edvard Jurij, Slovenska 80, Men-
geš, zavarovalno polico, št. 390504. s-18275

Magister Katja, Sp. Rudnik c. II 36,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7678. s-18265

Majcen Rajmund, Vodenska cesta 12,
Trbovlje, zavarovalno polico, št. 86482.
g-18156

Majger jernej, Straža na Gori 25, Dram-
lje, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 7079.
p-18065

Maležič Anton, Kolenča vas 9, Struge,
listino. g-18141

Malerič Dušanka, Ul. Metoda Mikuža
20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 645980, št. reg. 56887. s-18277

Mamec Anita, Cankarjeva 32, Nova Go-
rica, potrdilo o higijenskem minimumu.
g-18280

Maras Dragica, Polanškova ulica 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893198, št. reg. 133175. s-18217

Marinič Franc, Štihova ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 931587, št. reg. 99184. s-18095

Marič Vita, Preglov trg 13, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost v Ljubljani, izdano leta 1991. s-18273

Markan Milan, Pot na Fužine 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
99194. s-18199
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Markič Tanja, Podsabotin 8, Kojsko, za-
ključno spričevalo Gradbeno tehniške šole.
p-18003

Markič Tanja, Podsabotin 8, Kojsko,
spričevalo Gradbene tehniške šole. p-18121

Markovič Bogdan, Stara cesta 43, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, št. 5367. s-18260

Markovič Stjepan, Potrčeva 20/c, Ljub-
ljana, izkaznico za dodatno zdravstveno za-
varovanje, št. LJ 2504442126. s-18113

Matko Uroš, Rozmanova 24/D, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 7365. g-18105

Mavrič Robert, Hrušica 6, Podgrad, spri-
čevalo SKPŠ Koper, izdano leta 1984.
g-18169

Mazovec Bogdan, Zupančičeva 1, Dom-
žale, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-18288

Menart Nataša, Višnja vas 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 33065. p-18080

Mihalič Katarina, Ponova vas 10 a, Gro-
suplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 1070.
s-18146

Mihalič Stane, Golnik 106, Golnik, za-
varovalno polico, št. 0296834. g-18122

Mikelj Tina, Pod vrbami 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 13749.
s-18162

Miloica Ljiljana, Raičeva ulica 51/a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
611. S-18328

Milojević Zdravko, Cankarjev trg 6,
Vrhnika, zavarovalno polico št. 0364814,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-18004

Miloševič Jožica, Zabiče 68, Ilirska Bi-
strica, spričevalo 3. letnika Srednje medi-
cinske šole. g-18238

Mišković Mihajlo, Miklošičeva cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 199407. s-18317

Modic Vito, Šercerjeva ulica 11Đ, Cerk-
nica, spričevalo 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole, izdano leta 1992.
s-18128

Moškotevc Jasmina, Turkova 25, Med-
vode, dijaško mesečno vozovnico, št. 18044.
s-18256

Mucko Josip, Tomačevo 49, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2079.
št. reg. 106122. s-18006

Mujkič Halil, Cesta zmage 26, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-18126

Mulec Jožef, Hrastje Mota 37 a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3954. p-18040

Muslić Suada, Titova 63, Jesenice, voz-
niško dovoljenje. g-18283

Muš Martina, Črneška gora 13, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 5096. p-18054

Nemec Alenka, Svetinova 15, Jesenice,
spričevalo 4. letnika gimnazije, letnik 1979.
p-18056

Nemec Laura, Damber 36, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B. p-18093

Nezirović Slobodan, Hrastovec 1, Vele-
nje, indeks CSŠ Velenje - srednje rudarske
šole. p-18036

Novak Marta, Marova ulica 15, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15162.
s-18244

Novak Renata, Bratov Učakar 116, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
173682. s-18201

Novak Urška, Podolga njiva 11, Notra-
nje Gorice, dijaško mesečno vozovnico, št.
823. s-18247

Novović Zoran Duško, Jakčeva cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 154291. s-18097

Noč Mira, Javorniški rovt 30 a, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Trgovske smeri Kranj,
šolsko leto 75/76, izdano na ime Mitrovski
Mira. g-18045

Noč Mira, Javorniški rovt 30 a, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šo-
le v Kranju-neživilska stroka, izdano leta
1976, izdano na ime Mitkovski Mira.
g-18051

Ograjenšek Jani, Ponikva 51 B, Žalec,
vozniško dovoljenje. p-18055

Olovec Stanko, Brlog 5, Podbočje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12942.
p-18037

Opra Martin, Pot na Hreše 27 c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584859, št. reg. 95932. s-18266

Osolnik Marko, Cankarjeva 5, Dob, in-
deks, izdala Fakulteta za družbene vede v
Ljubljani leta 1991. s-18142

Pacek Mateja, Ljubljanska 91, Domžale,
dijaško mesečno vozovnico, št. 806. s-18017

Pahor Bruno, G. Levičnika 32/c, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. 13021.
g-18078

Paljič Radivoje, Na Zelenici 3 b, Vrhni-
ka, zavarovalno polico, št. 0332402, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-18167

Perič Vojo, Kidričeva 45, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 114491, št. reg.
39900, izdala UE Kranj. g-18174

Perko Damjan, Ravne 17, Tržič, vozov-
nico, št. 463177, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-18284

Peršič Matjaž, Zilje, Vinica, delovno knji-
žico, št. 0200246, izdana 5. 9. 1991. g-18230

Petelin Jože, Gmajnica 78, Komenda, de-
lovno knjižico. s-18057

Petkovski Marko, Koroškega bataljona
11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2760. s-18235

Petrič Uroš, Žapuže 113, Ajdovščina, li-
stino. p-18048

Piciga Darko, Pristaniški trg 7, Koper,
evidenčni list za čoln, št. 02/03-999/93 z
dne 2. 6. 1993. g-18248

Pintarič Jože, Mladinska 27/a, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 21733. p-18085

Pirnat Marjan, Kapla 31, Tabor, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABFGH, št. 0452993.
p-18140

Platiše Bogdan, Cesta v zgornji log 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 116778, S 886983. s-18147

Plesec Vojko, Zg. Bitnje 176, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH; št. S
522709, št. reg. 2845o, izdala UE Kranj.
g-18302

Ploj Danijel, Dajnkova ul. 6, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 8077. p-18086

Požar Peter, Podgrad 108, Podgrad, in-
deks SKPŠ Koper. g-18120

Podnar Tomaž dr., Ljubljana, speciali-
stični izpit iz pediatrije, izdan leta 1995.
s-18223

Pogačar Tilen, Pot k Savi 9 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9437.
s-18323

Pogačnik Marijo, Ul. Nika Šturma 4, Se-
žana, spričevalo 4. letnika Srednje elektro
šole v Ljubljani, izdano leta 1974. s-18089

Potisek Tomaž, Mamolj 24, Povšnik, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 10246. S-18329

Potkonjak Jožica, Cesta na Brdo 25,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdala Ekonomska šola Ljubljana dne 25. 6.
1976 pod št. 146 na ime Zupanič Jožica.
s-18148

Potočnik Jana, Alpska c. 13, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22919.
g-18014

Povše Marinka, Dobovica 1 A, Dole pri
Litiji, potrdilo za poklic gostilničarja, izdan
leta 1970. g-18227

Prašnikar Črt, Celovška 189, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15533, iz-
dal LPP. s-18176

Prelc Mitja, Stjenkova 8, Postojna, de-
lovno knjižico. p-18083

Prevorčič Branko, Legen 126, Šmartno,
spričevalo srednje kov. str. šole, šolsko leto
78/79 - smer avtomehanik. g-18232

Primožič Jelka, Cesta 24. junija 74, Ljub-
ljana, indeks Ekonomske poslovne fakulte-
te v Mariboru, enota v Ljubljani. s-18253

Prolić Miloš, Černetova uliva 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
122151. s-18251

Prša Dragan, Kvedrova 4, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 39490. g-18183

Prša Tadeja, Velika Polana 8, Velika Po-
lana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13403.
s-18019

Ptičar Mojca, Marnova 31 b, Zagorje,
diplomo, izdala Srednja šola naravoslo-
ve-matematične in ekonomske usmeritve
Trbovlje leta 1988. s-18150

Pureber Daša, Tbilisijska 22, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10108.
s-18112

Racman Tanja, Kajuhova 20, Sevnica,
spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu, izdani na ime Pečar Ta-
nja. g-18135

Radilovič Dario, Glinškova ploščad 20
c, Ljubljana, diplomo Gimnazije Poljane,
izdana leta 1985. s-18082
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Rakib Lavra, Cesta 9. avgusta 3 A, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9713. p-18125

Rakušček Nevenka, Drežnica 16 E, Ko-
barid, vozniško dovoljenje, št. 761348.
p-18090

Razdrih Darko, Cesta 19. oktobra 49,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6576. s-18252

Razpotnik Tadej, Šemnik 2, Kisovec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10682.
p-18035

Remic Črt, Ižanska 231 b, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 12187.
s-18258

Ribič Vlasta, Bevče 46, Velenje, letno
vozovnico - študentsko, na relaciji Velenje
- Ljubljana, izdal SAP Ljubljana. s-18263

Riga Rajko, Tenetiše 42, Golnik, zaključ-
ni spričevali za voznika i2d-18. 12. 1976 in
za avtomehanika i2d-27. 7. 1977. g-18168

Rotar Zdenka, Dol pri Hrastniku, spriče-
valo 1. in 2. letnika Poklicne vrtnarske šole
v Celju, letnik 76/77 in 77/78. p-18052

Serdinšek Andreja, Spodnji trg 20, Vu-
zenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7641. p-18131

Seručar Irena, Loška ulica 7, Litija, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja
šola za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani
dne 26. 6. 1992 pod št. 66/92. s-18031

Severkar Andrej, Loke 58, Kisovec, let-
no vozovnico, št. TO 00277, za šolsko leto
95/96. p-18089

Sevnik Gregor, Keršova 12, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, št. 35400. p-18045

Sešek Boris, Merčnikova ulica 3, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 00101015737.
s-18027

Simič Nina, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33811.
s-18152

Simončič Ludvik, Brilejeva 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
32779. s-18177

Sivić Ermin, Pot k Savi 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39864.
s-18216

Sivič Rasema, Skladiščna 4, Sežana, za-
ključno spričevalo OŠ Sežana, izdano leta
1992. g-18197

Skubic Nataša, Ulica bratov Učakar 119,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 172556, S 813890, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-18161

Slapnik Luka, C. dveh cesarjev 35, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5498,
izdal LPP: s-18186

Slapničar David, Gozd - reka 1 a, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 10025. s-18324

Slemenič Zdenka, Šentjanž 8, Šentjanž,
delovno knjižico. p-18079

Slobodnik Marija, Slamna vas 15, Met-
lika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1771. g-18191

Smlatič Anže, Arhinetova 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34964. s-18305

Smlatič Gregor, Archinetova 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 34967.
s-18304

Smole Nejc, Polanškova 22, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39081. s-18276

Smonkar Slamnik Zdenka, Šentjanž 8,
Šentjanž, indeks gostinske šole Slovenj Gra-
dec, šolsko leto 81/84. g-18297

Sobočan Stanislav, Gornja Bistrica 158,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5205. p-18073

Sotelšek Andrej, Puhova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111304. s-18100

Stamol Sonja, Kraigherjeva 8 b, Vele-
nje, dijaško mesečno vozovnico, št. 17492.
s-18229

Starsbergar Slavko, Adamičeva 41, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18292. g-18119

Stipič Mile, Zupančič 4, Šmarje, vozniš-
ko dovoljenje. g-18214

Strgar Sonja, C. dolomitskega odreda 46,
Brezovica, dijaško mesečno vozovnico, št.
3086, izdal LPP: s-18209

Strmčnik Miro, Stržovo 51, Mežica, voz-
niško dovoljenje, št. 13588. p-18025

Strnad Gregor, Stanežiče 3 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 191733, S
389518, izdala UE Ljubljana. s-18208

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 0362663, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. g-18198

Škoberne Marjan, Restant 97, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13013.
p-18038

Škulj Jože Ivan, Ulica 28. maja 63, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-18005

Šnurer Franc, Domajinci 32, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 5590. p-18088

Šoštarič Franc, Kukava 73, Ptuj, spriče-
valo 6. razreda OŠ Juršinci. p-18039

Špindler Stanka, Velika Nedelja 2 b, Ve-
lika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9886. g-18281

Štolfa Ivan, Ivanji grag 23, Komen, de-
lovno knjižico, izdana na ime Zendelovski
Emrula. p-18058

Štrovs Nina, Chengdujska 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11628.
s-18255

Šturm Damjan, Livete 36, Kobarid, za-
ključno spričevalo, št. 293, izdano 7. 3.
1977. g-18312

Šumečnik Jernej, Levstikova 14, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12718. g-18010

Tajnikar Herman, Prešernova 10 A, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 416105. g-18125

Tavčar Tatjana, Ivanji grad 1/B, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2167,
izdala UE Sežana. p-18127

Tibaut Tadej, Gančani 161, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 25058. p-18087

Tocko Lazarka, Trubarjeva cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 3290, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-18257

Tomažin Lovro, Smlednik 6, Raka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17059.
p-18128

Tomažič Robert, Šentpavel 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 19891.
s-18243

Tomašič Boris, Podlubnik 158, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10397. s-18310

Toplak Barbara, Cesta v Podboršt 13,
Ljubljana, spričevalo I. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1994. s-18164

Topolovec Grega, Mirna pot 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9411.
s-18219

Toš Dragica, Vitomarci 5 a, Vitomarci,
spričevalo 8. razreda OŠ Juršinci, šolsko
leto 79/80, na ime Holc Dragica. p-18116

Tošev Sanja, Cankarjeva ulica 82, Nova
Gorica, zavarovalno polico, št. 0267512.
s-18040

Traven Matjaž, Florjanska ulica 47 A,
Sevnica, dijaško mesečno vozovnico, št.
31548. s-18267

Trbižan Gaja, Cesta 27. aprila 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011102, št. reg. 204771. s-18101

Trotovšek Janko, Šmiklavž 15/b, Škofja
vas, listino, št. 29483. p-18078

Trtnik Aljoša, Ul. bratov Učakar 138,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10094. s-18103

Trček Nataša, Pot na Polane 5, Brezovi-
ca, kombinirano dijaško mesečno vozovni-
co, št. 51. s-18157

Turnšček Andrej, Dol. Gradišče 2, Do-
lenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 26768. g-18192

Ulčnik Janez, Stranska pot 11, Ljublja-
na, dvojnik police življenskega zavarova-
nja, št. D - 4100595, izdala Zavarovalnica
Triglav d. d. Območna enota Ljubljana.
s-18126

Urbanc Boštjan, Partizanska pot 5, Lu-
kovica, diplomo Srednje elektro šole - Ve-
gova Ljubljana, izdana leta 1985. s-18098

Urh Andreja, Tržaška cesta 142, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
659923, št. reg. 4238. s-18313

Urh Andrejka, Valjavčeva 6, Kranj, de-
lovno knjižico. s-18094

Urh Branko, Tominje 12 a, Ilirska Bi-
strica, vojaško knjižico, ser. št. AP 33662.
g-18129

Valenčič Matej, Prijateljeva 16, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu mature, izdano 25. 9.
1995. s-18221

Vapnar Alma, Kozlovičeva 27, Koper,
spričevalo o šolskem uspehu. g-18291
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Vapnar Alma, Kozlovičeva 27, Koper,
indeks za šolsko leto 84/85. g-18292

Vatovec Stanko, Tumova 7, Hrpelje,
spričevalo SKPŠ Koper, izdano leta 1986.
g-18170

Vatovec Štefanija, Okt. revolucije 18a,
Izola, spričevalo 1. letnika , izdano leta
1972. g-18184

Veber Borut, Staneta Bokala 9, Jeseni-
ce, delovno knjižico, izdana leta 1982.
g-18049

Verbančič Štefan, Ribarjevo naselje 27,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3092. p-18026

Verbič Maruša, Na Brezno 29, Brezovi-
ca, dijaško mesečno vozovnico - kombini-
rana, št. 3320. s-18327

Verdnik Domen, Usnjarska ul. 4, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11593. s-18241

Veselinovič Rado, Vinski vrh 65, Mi-
klavž pr Ormožu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Ormož. g-18131

Vidmar Ciril, Lojzeta Hrovata 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S474409, izdala UE Kranj. g-18044

Vidmar Ciril, Lojzeta Hrovata 8, Kranj,
zavarovalno polico, št. 0289394. g-18308

Viltužnik Anica, Remšnik 26, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7965. p-18130

Vinter Sabina, Pobrež 6 A, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo. p-18028

Vizler Jože, Osrečje 20, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, izdala
UENovo mesto. s-18034

Višner Miroslava, Selovec 15, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 5667. p-18076

Vodanović Danio, Novo polje cesta I/
16, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1995. s-182599

Vodovnik Srečko, Bezina 68, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje. p-18029

Voglar Herbert, Gradišče 15 c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9072.
s-18026

Vojvodič Ilija, Lončarska 42, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6882. s-18011

Vranič Branka, Vinogradniška 7, Anka-
ran, delovno knjižico. g-18220

Vranič Branka, Vinogradniška 7, Anka-
ran, delovno knjižico. g-18279

Vrečar Boštjan, Mokrška ulica 55 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 890769, št. reg. 153852. s-18246

Vrhovnik Daniel, Velika Pirešica 50 A,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20721. s-18056

Zabret Tomaž, Hribarjeva ulica 15, Men-
geš, spričevalo o opravljeni maturi, izdano
leta 1983. s-18228

Zajc Alenka, Jurčkova cesta 79, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
200145, S 929917. s-18154

Zakrajšek Robert, Borovniško naselje 2,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10315. p-18047

Zalaznik Bogdan, Dol pri Hrastniku,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 6629.
g-18041

Zaletelj Janez, Sevno na Trški gori 20,
Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico,
št. 18138. s-18290

Ziherl Iztok, Jakčeva 39, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 50049.
s-18144

Zorzenove  Borut,  Kolodvorska  10,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. AB.
p-18092

Zupan Sebastjan, Kranjčeva 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 34555.
p-18021

Zupan Tomaž, Sp. Petelinjek 1 a, Blago-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28589. s-18016

Zupanc Boris, Mahovnik 23, Kočevje,
delovno knjižico. s-18311

Žerak Uroš, Savinsko 44, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. gh, št. 18402. g-18165

Žižmond Marino, Prešernova 14, Dorn-
berk, spričevalo 1., 2. in 3. letnika kovinar-
ske šole Branko Brelih Nova Gorica, letniki
od 1973-1976. g-18043

Živič Slavica, Rožna dolina c. VIII-14a,
Ljubljana, delovno knjižico. s-18187

Žnidar Robert, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8550. p-18135

DR. MIHA TRAMPUŽ

AVTORSKO PRAVO IN LIKOVNA
UMETNOST

PRIMERJALNOPRAVNA RAZISKAVA

Avtorsko pravo je bilo dolga desetletja pastorek slovenske zakonodaje. Lani je državni zbor sprejel zakon

o avtorski in sorodnih pravicah, z letošnjo pomladjo pa prihaja na slovenski knjižni trg primerjalnopravna

raziskava o avtorskem pravu, ki je bila tudi izhodišče mnogih zakonskih rešitev. Kakor je v predgovoru

zapisal prof. dr. Jože Straus s Planckovega inštituta, se avtor dela kot imeniten poznavalec in ljubitelj

likovne ustvarjalnosti pri izbiri teme za doktorsko dizertacijo ni naključno odločil za primerjalnopravno

raziskavo varstva del likovnih umetnosti. Svoje delo pa je napisal tako, da daje bralcu tudi splošne

informacije, ki so potrebne za razumevanje modernega avtorskega prava.

Z izidom knjige je v slovenskem prostoru vsaj delno zapolnjena strokovna praznina na pravnem področju,

ki glede na gospodarski pomen tako imenovanih “Copyright industries” prav v zadnjih letih doživlja

izreden razvoj.

Cena 3360 SIT (10347)
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

NAJBOLJ POPOLNA ZBIRKA

CARINSKIH PREDPISOV
S 1. januarjem je pričela veljati nova slovenska carinska zakonodaja. Ker gre za povsem

novo sistemsko urejanje carin, smo se odločili za novo, drugo izdajo zbirke

CARINSKI PREDPISI
Ob tej priložnosti smo tudi spremenili vsebinsko zasnovo zbirke, in sicer tako, da so v

prvem zvezku

CARINSKI PREDPISI 1 zbrani vsi carinski predpisi (carinski zakon s podza-

konskimi oziroma izvršilnimi predpisi) in zakon o carinski službi s podzakonskimi

predpisi); v drugem zvezku

CARINSKI PREDPISI 1/A zbrana pojasnila, navodila in obvestila, ki jih

izdaja Carinska uprava Republike Slovenije. Predvidevali smo, da jih bo manj, kot jih je

bilo že doslej izdanih (nad 200 strani), ki pa jih zaradi tega ne moremo uvrstiti v prvi

zvezek, ampak smo dodali še en ovitek. Pojasnila, navodila in obvestila so razvrščena

enako kot podzakonski predpisi k carinskemu zakonu, s samostojno vsebino in stvarnim

kazalom; v drugem in tretjem zvezku

CARINSKI PREDPISI 2–3 je objavljen zakon o carinski tarifi skupaj z

nomenklaturo carinske tarife in podzakonski predpisi k zakonu o carinski tarifi in pa

kombinirana carinska  tarifa; v četrtem zvezku

CARINSKI PREDPISI 4 bodo objavljene pogodbe in sporazumi o carini in

trgovini, ki jih je sklenila Slovenija z drugimi državami in nekaterimi mednarodnimi

organizacijami; in v petem (prav tako nepredvidenem) zvezku

CARINSKI PREDPISI 5 bodo objavljeni predpisi (konvencije, sporazumi,

priporočila itd.), ki so bili ratificirani in se nanašajo na trgovinsko menjavo in carine

Slovenije z državami članicami Evropske skupnosti.

NOVE NAROČNIKE SPREJEMA:

ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 Ljubljana, Slovenska 9,

p. p. 379/VII ali po telefaksu 125-14-18. Informacije dobite na tel. 061/125-02-94.


