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Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Razglasi in objave

Št. 756-245/95 Ob-184
Štefka Potočnik, stalno prebivališče:

Domžale, Ljubljanska 101, je bila z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-245/95 z
dne 3. 12. 1996, na lastno željo razrešena za
sodnega tolmača za francoski jezik.

Št. 756-403/94 Ob-185
Vladimir Škerlak, stalno prebivališče:

Ljubljana, Streliška 1/VIII, je bil z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-403/94 z
dne 3. 12. 1996, na lastno željo razrešen za
sodnega tolmača za madžarski in nemški
jezik.

Vladimir Škerlak je z odločbo št.
74/A-13/80 še imenovan za sodnega tolma-
ča za latinski jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Sodni register

LJUBLJANA

Srg 94/08585 Rg-30
Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v

Ljubljani, je s sklepom Srg št. 94/08585 z
dne 17. 11. 1994 pri subjektu vpisa MAR-
POL,  d.o.o.,  računalniške  storitve,  pod
vložno št. 1/22317/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, deleža, dejavnosti in spre-
membo sedeža, s temile podatki:

Matična številka: 5749182
Sedež: Ljubljana, Dunajska 113
Osnovni kapital: 9,428.320 SIT
Ustanovitelj: Rosulnik Hinko, Vodice,

Nova ulica 6, vstopil 17. 3. 1993, vložek
9,428.320 SIT.

Dejavnost družbe se v celoti spremeni,
tako da nova dejavnost glasi: trgovina na
debelo in drobno s neprehrambenimi pro-
izvodi; trgovina z računalniško strojno in
programsko opremo, sklopi, podsklopi, ele-
menti ter potrošnim materialom in rezervni-
mi deli; storitve na področju prometa blaga
in storitev, od tega: storitve reklame in eko-
nomske propagande, komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev; zastopanje, posredništvo in komisijki

posli; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve in poslovanje; izvajanje kom-
pleksnega svetovanja in inženiringa na po-
dročju računalniške strojne in programske
opreme, od tega: razvoj in projektiranje ra-
čunalniške programske opreme, svetovanje
pri načrtovanju in opremljanju uporabnikov:
računalniško, strojno in programsko opre-
mo; inženiring pri opremljanju uporabnikov
z računalniško, strojno in programsko opre-
mo; storitve raziskovanja tržišč, dajanja in
uporaba informacij in znanja v gospodar-
skem poslovanju; izdelovanje računalniških
naprav, opreme, sklopov, podsklopov in ele-
menov v prototipnih in malih serijah.

Brišejo se vse doslej registrirane dejav-
nosti.

MARIBOR

Rg-26537
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00763 z dne 8. 11. 1995 pod
št. vložka 1/09691/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907144
Firma: TAURUS SPECIAL, trgovina

in zastopanje, d.o.o.
Skrajšana firma: TAURUS SPECIAL,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Župančičeva ulica 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mavrič Bojana in Mavrič

Bojan, oba Maribor, Župančičeva ulica 4,
vstopila 25. 10. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Mavrič Bojana, imenovana 25. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev, direk-
tor Mavrič Bojan, imenovan 25. 10. 1995
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami, 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-

mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 4143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, slad-
kornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5233 Trgovina na drobno s kozmetični-
mi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati, 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi, 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina 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 bla-
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gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje.

Pod šifro G 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-26543
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01184 z dne 7. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELBIT, trgovsko in stori-
tveno podjetje, export-import, d.o.o., Pe-
snica  41,  2211  Pesnica,  pod  vložno  št.
1/08066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5753473
Firma: ELBIT – DRČAR IN DRUGI,

trgovsko in storitveno podjetje, eksport-
import, d.n.o.

Skrajšana firma: ELBIT – DRČAR IN
DRUGI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3-5
Ustanovitelja: Turk Anton, izstop 29. 12.

1994; Drčar Borislav, Maribor, Praprotni-
kova 2, vstop 29. 12. 1994, vložek 169.360
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Krošl Ivanka, Miklavž na Drav-
skem polju, Kidričeva 60, vstop 29. 12.
1994, vložek 254.040 SIT, odgovornost: od-
govarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Drčar Boris, imenovan 29. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, družbenica
Krošl Ivanka, imenovana 29. 12. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; družbenik Turk
Anton, razrešen 29. 12. 1994.

Rg-26548
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06397 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa TRGO JAMI, podjetje za
trgovino,  storitve,  proizvodnjo  in  za-
stopstva, d.o.o., Borštnikova 45, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/06429/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, poslovnih deležev in zastopnikov
s temile podatki:

Matična št.: 5656877
Ustanovitelji: KASOT, s.r.o., Bratislava

82109, Slovaška, Hontianska 7, vstop
23. 12. 1994, vložek 1,007.364,20 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Vučko Zdenka,
Maribor, Borštnikova 45, vstop 21. 8. 1992,
vložek 997.481,10 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Vučko Ignac, Maribor, Borštniko-
va 45, vstop 23. 4. 1994, vložek 51.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Vučko Zdenka, imenovana 21. 8.
1992, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Vučko Ignac, imenovan 24. 4. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev; direktor Sotak
Štefan, Bratislava 82109, Slovaška, Nabr.
armgen. I. Svobodu 4301/28, imenovan
23. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-10009
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03976 z dne 14. 11. 1995 pri

subjektu vpisa ELEKTROKOVINA-SVE-
TILKE, proizvodnja svetilk in predstikal-
nih naprav, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
23, Maribor, pod vložno št. 1/07971/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5744341
Osnovni kapital: 347,009.818,60 SIT

Rg-10010
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00735 z dne 16. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTROKOVINA-SVE-
TILKE, proizvodnja svetilk in predstikal-
nih naprav, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
23, Maribor, pod vložno št. 1/07971/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5744342
Osnovni kapital: 1.000,000.000 SIT

Rg-10011
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/03646 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTROKOVINA-SVE-
TILKE, proizvodnja svetilk in predstikal-
nih naprav, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
23, Maribor, pod vložno št. 1/07971/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5744342
Osnovni kapital: 316,549.898,60 SIT.

Rg-10012
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06068 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa ELEKTROKOVINA-SVE-
TILKE, proizvodnja svetilk in predstikal-
nih naprav, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
23, Maribor, pod vložno št. 1/07971/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5744342
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1995: 2613

Proizvodnja votlega stekla; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Rg-10017
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06865 z dne 13. 12. 1995 pri
subjektu vpisa VANA, podjetje za knjigo-
vodstvo, finance in trgovino, d.o.o., sedež:
Ptujska  cesta  36,  Rače,  pod  vložno  št.
1/05638/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in poslovnih
deležev s temile podatki:

Matična št.: 56183390
Ustanovitelji: Peršuh Edita in Peršuh Iva-

na Marija, obe iz Rač, Ptujska cesta 36,
vstopili 2. 3. 1992, vložili po 830.663,10

SIT, Peršuh Benjamin, Rače, Ptujska cesta
36, in Ducman Boris, Maribor, Ljubljanska
ulica 7b, vstopila 30. 12. 1994, vložila po
92.295,90 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-10071
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01423 z dne 15. 12. 1995 pri
subjektu vpisa AT REBERNAK, trgovsko,
gostinsko in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Lackova 93, Maribor, pod vložno št.
1/07793/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5724511
Sedež: Hoče, Vreclova 19
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1995: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debe-
lo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5232 Trgovina na drobno z me-
dicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
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skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez re-
stavracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 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; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja pri pogaja-
njih med managerji in delavci.

Pod šifro J 76.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-10085
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00722 z dne 29. 11. 1995
pod št. vložka 1/09718/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906636
Firma: KALKCOM-SMREKAR, stori-

tveno in trgovsko podjetje, d.n.o.
Skrajšana  firma:  KALKCOM-SMRE-

KAR, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Ulica 8. februarja 45
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Smrekar Danica, komer-

cialni tehnik, vstopila 10. 9. 1995, in Smre-
kar Milan, gradbeni tehnik, vstopil 10. 5.
1995, oba iz Miklavža na Dravskem polju,
Ulica 8. februarja 45, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Smrekar Danica, imenovana 10. 9.
1995, in Smrekar Milan, imenovan 10. 5.
1995, zastopata družbo posamično brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz

betona, cementa, mavca; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 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;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-30036
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04807 z dne 18. 4. 1995 pri
subjektu vpisa TELETAKT, servisno in
montažno podjetje, d.o.o., sedež: Flisova
ulica 17, Hoče, pod vložno št. 1/05672/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje družbe z omejeno odgovornostjo
v družbo z neomejeno odgovornostjo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5629853
Firma: TELETAKT, RAČEL & CO.,

podjetje za prodajo, zastopstva in servis,
d.n.o.

Skrajšana firma: TELETAKT, RAČEL
& CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Račel Jolanda, gimnazij-
ski maturant, in Račel Stanislav, elektro-
tehnik, oba iz Hoč, Flisova ulica 17, vsto-
pila 8. 12. 1994, vložila po 4.000 SIT, od-
govornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Račel Jolanda in Račel Stanislav,
imenovana 8. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Rg-31493
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00015 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa INTERSHOP TPM, pod-
jetje za opravljanje trgovske dejavnosti
na debelo in drobno, komisijskih poslov
in posredovanje, d.o.o., sedež: Trg svobo-
de 28, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00975/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5290040
Osnovni kapital: 1,545.800 SIT
Ustanovitelj: Korošec Jože, Laporje,

Žabljek 29, vstop 7. 8. 1989, vložek
1,545.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Korošec Jože, imenovan 15. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-31494
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00016 z dne 10. 1. 1996 pri
subjektu vpisa KVK COMMERCE, pod-
jetje za trgovino in proizvodnjo, d.o.o.,
sedež: Trg Svobode 28, Slovenska Bistri-
ca, pod vložno št. 1/07311/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo osnov-
nega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5710022
Osnovni kapital. 1,516.000 SIT
Ustanovitelji: Korošec Jože, Laporje,

Žabljek 22, vložil 1,512.000 SIT, Korošec
Milena, Laporje, Križni vrh 8, vložila 3.200
SIT, in Valek Robert, Laporje, Križni vrh 8,
vložil 800 SIT – vstopili 14. 2. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-31508
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00030 z dne 19. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TABGA, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Radovanova
2, Maribor, pod vložno št. 1/01018/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5294576
Dejavnost, vpisana 19. 1. 1996: 4531

Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-31529
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00356 z dne 15. 1. 1996 pod
št. vložka 1/09746/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899737
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Firma:  BOSPORUS-KOBALE,  turi-
zem in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: BOSPORUS-KOBA-
LE, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska Bistrica, Visole 31a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kobale Stanislav, Sloven-

ska Bistrica, Visole 31a, vstop 20. 6. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kobale Stanislav, imenovan 20. 6.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 0121 Reja go-
vedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 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;
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; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 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; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-

vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi 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, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
dejavnost odpreme tovora, dejavnost špedi-
terjev, druge dejavnosti pri ravnanju s tovo-
rom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortira-
nje in tehtanje.

Rg-32231
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/01610 z
dne 15. 12. 1994 pri subjektu vpisa CIFRA,
podjetje za finančni inženiring, d.o.o., pod
vložno št. 1/06832/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5822017
Firma: CIFRA-Zupanc & Co., podjetje

za finančni inženiring, d.n.o.

Skrajšana firma: CIFRA-Zupanc & Co.,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Zupanc Peter in Zupanc
Silva, oba iz Mislinje, Gornji Dolič 67, vsto-
pila 6. 5. 1994, vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zupanc Peter in Zupanc Silva, ime-
novana 6. 5. 1994, zastopata družbo z ome-
jitvijo, da za sklepanje poslov potrebujeta
pisno soglasje preostalih družbenikov.

Rg-32236
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 483/94 z dne
28. 4. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembe pri družbi z omejeno
odgovornostjo na registrskem vložku št.
1/3183-00 s temile podatki:

Firma: Podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino AMIGO, d.o.o., Na fari 2, Prevalje

Izstopi Kramolc Viljem, Perzonali 28,
Prevalje, vstopi pa Metka Šumnik, Na fari
2, Prevalje.

Dejavnost družbe v notranjem prometu
se razširi na: proizvodnjo kovinskega re-
produkcijskega materiala; proizvodnjo ko-
vinskih stavbnih in drugih konstrukcij; pro-
izvodnjo blaga za široko porabo in drugih
kovinskih izdelkov; gostinske storitve pre-
hrane; druge gostinske storitve; finančno-ra-
čunovodske storitve; svetovanje s področja
računovodstva in financ; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu.

Izbriše se Kramolc Viljem, direktor, in
vpiše Jože Šumnik, direktor, ki bo zastopal
družbo brez omejitev.

Rg-32239
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 3036/93 z
dne 16. 3. 1994 v reg. vl. 1/7271-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo
ŽELEZARNA RAVNE – LOGISTIČNI
CENTER, podjetje za prestrukturiranje
kadrov, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem:

1) pristopitev: SLOVENSKE ŽELEZAR-
NE – METAL RAVNE, d.o.o., Koroška ce-
ta 14, Ravne na Koroškem, SLOVENSKE
ŽELEZARNE – JEKLOLIVARNA
RAVNE, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, SLOVENSKE ŽELEZARNE
– STROJI RAVNE, d.o.o., Koroška cesta
14, Ravne na Koroškem, SLOVENSKE
ŽELEZARNE – STO RAVNE, d.o.o., Ko-
roška cesta 14, Ravne na Koroškem, in
SLOVENSKE ŽELEZARNE – NOŽI
RAVNE, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, in izstopitev ŽELEZARNA
RAVNE – KONCERN, d.d., Koroška c. 14,
Ravne na Koroškem.

Rg-32264
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 156/94 z dne
30. 3. 1994 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev na registrskem vložku
št. 1/9100-00 s temile podatki:

Firma: MIKLAVC JO-MI, proizvod-
no, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: JO-MI, d.o.o.
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Sedež: Radlje ob Dravi, Vorančeva 6,
Ustanovitelja: Miklavc Mihaela in Mi-

klavc Jože, oba iz Radelj ob Dravi, Voran-
čeva 6

Osnovna vloga: 1,566.000 SIT
Dejavnost: proizvodnja: izdelkov in pol-

izdelkov iz kovin, lesa, gume, umetnih mas
ter kombinacije teh materialov; strojev in
naprav ter njihovih delov in pribora; stori-
tve: komercialni posli pri prometu blaga in
storitev; komisioniranje in konsignacija tr-
govskega blaga; servisiranje ter popravila
strojev in naprav; storitve mehanske obde-
lave in predelave kovin; prevozi oseb in
tovora v cestnem prometu; menjalniške sto-
ritve; finančno svetovanje; poslovne stori-
tve in svetovanje, razen odvetniških stori-
tev; trgovina: na debelo in drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi, z avtomo-
bili, delovnimi stroji, njihovimi deli in
priborom.

Družba ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami. Za svoje obvez-
nosti odgovarja v pravnem prometu z vsem
svojim premoženjem.

Družbo zastopata Miklavc Mihaela, di-
rektorica in Miklavc Jože, direktor, brez
omejitev v notranjem in zunanjetrgovin-
skem prometu. Direktorja zastopata družbo
posamično.

Rg-32265
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 148/94 z dne
17. 2. 1994 v reg. vl. 1/9069-00 vpisalo usta-
novitev podjetja v zasebni lastnini, družbe z
omejeno odgovornostjo, s temile podatki:

Firma: BIRO ZA VARNOST PRI DE-
LU – RAVNE, d.o.o.

Skrajšana firma: BVD, Ravne, d.o.o.
Sedež: Koroška c. 14, Ravne na Ko-

roškem
Ustanovitelji: Mirko Vošner, Podlipje 6,

Muta; Stanko Lipovnik, Tolski vrh 193,
Ravne na Koroškem; Slavko Ferk, Javornik
33; Mirjam Videmšek-Pesičer, Ob Suhi 14,
Ravne na Koroškem; Milena Jelen, Center
80, Črna na Koroškem; Milena Forster, Trg
9, Prevalje; Renata Kovačič, Stražišče 47,
Ravne na Koroškem; Franja Mlakar, Javor-
nik 49, Ravne na Koroškem; Mira Pavše,
Perzonali 23, Prevalje, in Olga Dobrovnik,
Brdinje 1, Ravne na Koroškem.

Osnovna vloga znaša 1,546.941 SIT
Dejavnost: organiziranje, usklajevanje in

usmerjanje delavcev na področju varstva pri
delu, proučevanje varnosti delovnega oko-
lja in delovnih razmer, opravljanje ekoloških
meritev na področju proučevanja delovnih
in bivalnih razmer, svetovanje in strokovna
pomoč pri urejanju varstva pri delu, sveto-
vanje in izvajanje preventivnih ukrepov na
področju požarnega varstva, izobraževanje
delavcev na področju varstva pri delu,
opravljanje varstvenih pregledov sredstev
za delo, opravljanje električnih meritev, za-
gotavljanje delavcem organizirano reševa-
nje in prvo pomoč v primeru nesreče ali
poškodbe pri delu, ambulantna oskrba
poškodovanih in obolelih, higiensko-sani-
tarni nadzor nad objekti in opremo za oseb-
no higieno, organiziranje in sodelovanje pri
izvedbi preventivnih zdravstvenih pregle-
dov z medicino dela; izvajanje kontrole
predpisanega bolniškega reda, vodenje pred-

pisanih evidenc s področja varstva pri delu,
finančne, tehnične in poslovne storitve, eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve, komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev, zastopa-
nje v prometu blaga in storitev, agencijske,
posredniške in gospodarske storitve, trgovi-
na z živilskimi in neživilskimi proizvodi na
debelo s tranzitom ter trgovina z živilskimi
in neživilskimi proizvodi na drobno.

Podjetje ima vsa pooblastila v pravnem
prometu s tretjimi osebami. Za svoje obvez-
nosti odgovarja v pravnem prometu z vsem
svojim premoženjem.

Podjetje zastopa Mirko Vošner, dipl.
inž., kot v.d. direktorja brez omejitev.

Rg-32371
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 3933/93 z
dne 2. 2. 1994 v reg. vl. 1/934-00 vpisalo
pri družbi z omejeno odgovornostjo
MODUL, projektivno in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Slovenj Gradec, Pot ob Hom-
šnici 12:

– razširitev dejavnosti na: storitve na po-
dročju prometa: špedicija, komisijski posli,
posredništvo, proizvodnja papirne embala-
že in druga predelava papirja, mednarodni
cestni transport blaga.

Rg-32285
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru je s sklepom Srg št. 162/94 z dne
25. 3. 1994 pri subjektu vpisa Produkta,
d.o.o.,  Slovenj  Gradec,  pod  vl.  št.
1/7705-00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča dopolnitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Dejavnost se razširi na: proizvodnjo in
predelavo plastičnih mas; gostinske storitve
nastanitve, prehrane in druge gostinske sto-
ritve; turistično posredovanje.

Dejavnost se odslej glasi: servisiranje in
montaža nerjaveče opreme za kmetijstvo in
živilstvo, zdravstvo in industrijo; izdelava
nerjaveče opreme in naprav za kmetijstvo
in živilstvo, industrijo in za zdravstvo; iz-
delkovanje kovinske opreme in aparatov
vseh  vrst  za  široko  porabo,  izdelovanje
kmetijskih orodij in priključkov vseh vrst;
trgovina na debelo in drobno živilskih in
neživilskih izdelkov vseh trgovskih strok;
neomenjene storitve na področju prometa:
komisijski posli, agencijski posli, posred-
niški posli in zastopniški posli na področju
prometa blaga in storitev; komercialni posli
pri uresničevanju funkcij prometa blaga in
storitev; proizvodnja in predelava plastič-
nih mas; gostinske storitve nastanitve, pre-
hrane in druge gostinske storitve; turistično
posredovanje.

Rg-32292
Temeljno sodišče v Mariboru, Enota v

Mariboru, je s sklepom Srg št. 94/04205 z
dne 20. 10. 1994 pri subjektu vpisa KO-
ROŠKA  OSREDNJA  KNJIŽNICA  DR.
FRANCA  SUŠNIKA,  Ravne  na  Koro-
škem, pod vložno št. 1/00059/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5052866

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Mrdavšič Janez, razrešen 31. 3.
1994; zastopnica Kotnik Vrečko Marija,
Ravne na Koroškem, Javornik 64, imenova-
na 1. 4. 1994, zastopa zavod kot ravnatelji-
ca, brez omejitev.

Rg-32669
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00042 z dne 1. 2. 1996 pri
subjektu vpisa TEHNOLES, proizvodnja
in prodaja lesenih izdelkov, d.o.o., sedež:
Ulica Šantlovih 20, Maribor, pod vložno
št. 1/01459/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in dejavnosti ter
uskladitev vpisa s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5770262
Firma:  TEHNOLES,  proizvodnja  in

prodaja lesenih izdelkov, gradbeništvo in
trgovina, d.o.o.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izola-
cijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo 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.; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 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, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
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zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-32670
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00877 z dne 1. 2. 1996 pri
subjektu vpisa B.I.K., Inženiring, nepre-
mičnine, gradbena operativa, d.o.o., se-
dež: Krekova 18, Maribor, pod vložno št.
1/07770/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in dejavnosti
ter uskladitev vpisa s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5732727
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kos Ivan, razrešen 3. 5. 1995; direk-
tor Borec Miklavž, Maribor, Koroška cesta
118, imenovan 3. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
2030 Stavbno mizarstvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdel-
kov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja iz-
delkov iz mavca za gradbeništvo; 2666 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz betona, cemen-
ta, mavca; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5157 Tr-
govina na debelo z ostanki in odpadki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje 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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-32682
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00983 z dne 29. 1. 1996 pod
št. vložka 1/09752/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914990
Firma: NIMERIA, podjetje za storitve

in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: NIMERIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Jurčičeva 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Imeri Nijazi, Maribor,

Dvorakova ulica 6, in Imeri Afan, Makedo-
nija, Dolna Banjica, vstopila 6. 9. 1995, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Imeri Nijazi, ki zastopa družbo brez ome-
jitev, in prokurist Imeri Afan, imenovana
6. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1586 Pre-
delava kave in čaja; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 2741 Proizvod-
nja plemenitih kovin; 3622 Proizvodnja na-
kita in podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3710 Reciklaža kovinskih ostan-
kov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena
dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 5273 Popravilo ur, nakita; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering).

Rg-32684
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01454 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa ŠRENK, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Levstikova
14,  Slovenska  Bistrica,  pod  vložno  št.
1/05756/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala

in dejavnosti, uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5627109
Firma: ŠRENK, trgovska in storitvena

družba, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Šrenk Albin, Slovenska Bi-

strica, Levstikova 14, vstop 25. 3. 1992, vlo-
žek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 4521 Splošna gradbena dela; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje 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 z
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
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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 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v

točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje.

Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
dejavnost odpreme tovora, dejavnost špedi-
terjev, druge dejavnosti pri ravnanju s tovo-
rom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortira-
nje in tehtanje.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-32700
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00090 z dne 1. 2. 1996 pri
subjektu  vpisa  FLORA,  export-import,
d.o.o., sedež: Leningrajska cesta 26, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04404/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5531551
Firma: FLORA, export-import, trgovi-

na, storitve in gostinstvo, d.o.o.
Sedež: Maribor, Valvasorjeva 70
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Lorber Franc, razrešen 1. 1. 1996; di-
rektor Vučkovič Milan, Maribor, Valvasor-
jeva 70, imenovan 24. 11. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-

delki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Tr-
govina 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; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5522 Storitve kampov;
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); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribucija fil-
mov in videofilmov; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-32711
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01235 z dne 22. 1. 1996
pod št. vložka 1/09750/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev poob-
laščene investicijske družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5922259
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Firma: PID DADAS 1, pooblaščena in-
vesticijska družba, d.d.

Skrajšana firma: PID DADAS 1, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: investicijska družba
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 13a
Osnovni kapital: 678,814.000 SIT
Ustanovitelj: PROFICIA DADAS, druž-

ba za upravljanje investicijskih skladov,
d.o.o., Maribor, Partizanska 13a, vstop
25. 9. 1995, vložek 678,814.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gulič Dejan, Maribor, Cesta zmage
97, imenovan 25. 9. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Rakovič Andrej,
Vedlin Marjan in Kajzer Štefan, vstopili
25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 22. 1. 1996: 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami.

Rg-32718
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00460 z dne 25. 1. 1996 pri
subjektu vpisa RONDAL, predelava barv-
nih kovin, d.o.o., sedež: Partizanska 38,
Slovenska   Bistrica,   pod   vložno   št.
1/09455/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5888859
Ustanovitelji: SIMEX TRADE, d.o.o., iz-

stopil 21. 4. 1995; Dušej Vladimir, Sloven-
ska Bistrica, Ribiška 6, vstop 21. 4. 1995,
vložil 1,020.000 SIT, ter Dušej Dragomir,
Slovenska Bistrica, Partizanska 53, Kre-
mavc Sonja, Slovenska Bistrica, Tomšičeva
ulica 6, Leskovar Franc, Slovenska Bistri-
ca, Tomšičeva ulica 6, in Vorša Rudolf, Slo-
venska Bistrica, Tomšičeva ulica 14, vložili
po 120.000 SIT, vstopili 27. 2. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 6522
Drugo kreditno posredništvo; 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.

Rg-32719
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 95/00833 z dne 25. 1. 1996 pri subjek-
tu vpisa MESO-NIKL, trgovsko in gostin-
sko podjetje, d.o.o., sedež: Betnavska  cesta
122,  Maribor,  pod  vložno  št. 1/07306/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, družbenikov in dejav-
nosti, uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah in s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5721504
Osnovni kapital: 1,508.112 SIT
Ustanovitelja: Nikl Kristijan, vstopil 9. 4.

1992, in Nikl Erika, vstopila 30. 6. 1995,
oba iz Maribora, Igriška 23, vložila po
754.056 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 0121 Re-
ja govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano
z živinorejo – mešano kmetijstvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z

živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in 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); 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 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; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem.

Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
dejavnost odpreme tovora, dejavnost špedi-
terjev, druge dejavnosti pri ravnanju s tovo-
rom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortira-
nje in tehtanje.

Rg-32720
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01393 z dne 25. 1. 1996 pod
št. vložka 1/09751/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:

Matična št.: 5925401
Firma: GRAMA TRADE, Export-Im-

port-Transit G.m.b.h., Peter Rosegger
Strasse 30/I, Graz, PREDSTAVNIŠTVO
MARIBOR

Skrajšana  firma:  GRAMA  TRADE
G.m.b.h., PREDSTAVNIŠTVO MARIBOR

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Tržaška cesta 65
Ustanovitelj: GRAMA TRADE, Ex-

port-Import-Transit, G.m.b.h., Graz 8010,
Avstrija, Peter Rosegger Strasse 30/I, vstop
30. 11. 1995, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hribernik Ferdo, Maribor, Pod vinogra-
di 33g, ki zastopa družbo brez omejitev in
prokurist Tomažič Tomaž, Pekre-Limbuš,
Lackova 193, imenovana 30. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 25. 1. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitaro opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 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; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
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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; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami.

Rg-32726
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00074 z dne 2. 2. 1996 pri
subjektu vpisa UNIVERZA V MARIBO-
RU, Visoka kmetijska šola, sedež: Vrban-
ska 30, Maribor, pod vložno št. 1/00857/03
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5089638004
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Fakulteta za kmetijstvo
Skrajšana firma: UM FK

Rg-32737
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00089 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LOG, podjetje za proizvod-
njo, storitve, trgovino in export-import,
d.o.o., sedež: Šentiljska cesta 124, Mari-
bor, pod vložno št. 1/04531/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5547741
Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 5263

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-32743
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 95/01448 z dne 1. 2. 1996 pri subjektu
vpisa  GARANTIK,  trgovina  in  storitve,
d.o.o.,  sedež:  Markovičeva 15, Maribor,
pod vložno št. 1/03025/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
dejavnosti ter uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5681120

Sedež: Maribor, Miklavčeva 7
Dejavnost, vpisana 1. 2. 1996: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije 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 kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke

porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mekužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
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in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 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; 7470 Čišče-
nje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pod šifro I 63.40 sme družba opravljati
dejavnost odpreme tovora, dejavnost špedi-
terjev, druge dejavnosti pri ravnanju s tovo-
rom, kot so pakiranje, prepakiranje, sortira-
nje in tehtanje.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-32744
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00063 z dne 1. 2. 1996 pri
subjektu vpisa DOLCEVITA, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Gorke-
ga 41, Maribor, pod vložno št. 1/09107/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme s temile podatki:

Matična št.: 5834767
Firma: DOLCE VITA, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DOLCE VITA, d.o.o.

Rg-33061
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01350 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu  vpisa  PROTECH,  podjetje  za
projektiranje, inženiring, gradnjo in vo-
denje investicijskih projektov, d.d., sedež:
Ljubljanska 9, Maribor, pod vložno št.
1/06022/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s

standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5643252
Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 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 računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-

ženiring in tehnično svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-33062
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00101 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa AVTO BOTTARI, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Ptujska cesta
184, Maribor, pod vložno št. 1/08018/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, naslova firme in dejavnosti
ter uskladitev vpisa s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5755271
Firma:  AVTO  BOTTARI,  trgovina,

storitve in gostinstvo, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ulica Goce Delčeva 22
Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 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;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering).

Rg-33066
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01576 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PANTA RHEI, avtomobil-
ska zadruga, p.o., sedež: Industrijska 9,
Maribor, pod vložno št. 1/09164/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje zadruge s polno odgovornostjo v zadru-
go z omejeno odgovornostjo, spremembo
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:
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Matična št.: 5417627
Firma:  PANTA  RHEI,  avtomobilska

zadruga, z.o.o.
Skrajšana firma: PANTA RHEI, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 117.000 SIT
Ustanovitelji: Pavokovič Marija, Oreho-

va vas-Slivnica, Hotinja vas 45, Petrovič
Zoran, Maribor, Prežihova 17, in Petrovič
Miodrag, Maribor, Kamniška 34, vstopili
13. 9. 1990, vložili po 39.000 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba,  pooblaščena  za  zastopanje:
direktor  Petrovič  Miodrag,  imenovan
5.  12.  1995,   zastopa  zadrugo  brez
omejitev;  Pavokovič  Karmen,  Filipič  Zo-
ran in Pavokovič Marija, razrešeni 5. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 1520 Pre-
delava in konzerviranje rib, proizvodnja rib-
jih izdelkov; 1531 Predelava in konzervira-
nje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in
zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja
sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čoko-
lade in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvod-
nja testenin; 1586 Predelava čaja in kave;
1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in
drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja homo-
geniziranih živil in dietetične hrane; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2871 Proizvodnja jekle-
nih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev
in turbin, razen za letala in motorna vozila;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3630 Proizvod-

nja glasbenih instrumentov, 3640 Proizvod-
nja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Pro-
izvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel
in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem pro-
metu; 6223 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju

tehnologije; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Družbeniki odgovarjajo za obveznosti
zadruge v višini vpisanega obveznega dele-
ža in z enkratnim obveznim deležem. V pri-
meru stečaja odgovarjajo z enkratnim zne-
skom vplačanega osnovnega kapitala.

Zadruga opravlja vse registrirane dejav-
nosti za svoje člane.

Rg-33067
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00084 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PRESKRBA POLJČANE,
trgovina in storitve, d.d., sedež: Bistriška
54, Poljčane, pod vložno št. 1/00821/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja s te-
mile podatki:

Matična št.: 5002672
Osnovni kapital: 197,936.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
19,749.000 SIT, Kapitalski sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
35,786.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
39,587.000 SIT, upravičenci interne razde-
litve, vložili 36,805.000 SIT, in udeleženci
notranjega odkupa, vložili 65,964.000 SIT
– vstopili 24. 4. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorin Mirko, Podplat, Brezje pri Pod-
platu 11, imenovan 24. 4. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vižintin Simo-
na, Prešern Darja in Vasa Branko, vstopili
24. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 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; 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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 124 Št. 3 – 24. I. 1997

predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi,  radijskimi  in  TV  aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgo-
vina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno

s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7420 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00487/00307-1996/AK z dne 25.1 1996.

Rg-33069
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01460 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa IN TIME, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Cesta zmage 15, Mari-
bor, pod vložno št. 1/06873/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova družbe in dejavnosti ter uskladitev vpi-
sa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5676363
Sedež:  Pekre-Limbuš,  Ulica  Jelenče-

vih 67
Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 5116 Po-

sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-

na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 6024
Cestni tovorni promet.

Rg-33070
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01058 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa SVIT, svetovanje in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Žolgarjeva 6, Slovenska
Bistrica, pod vložno št. 1/00937/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in zastopnikov ter uskladitev vpi-
sa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5286999
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Pipenbaher Jože, imenovan 31. 10. 1991,
in direktorica Pipenbaher Irena, imenovana
23. 8. 1995, oba iz Slovenske Bistrice, Uli-
ca Borisa Kidriča 20, zastopata družbo po-
samično brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 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; 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; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
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5133 Trgovina na debelo z mlekom, mle-
čnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486

Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na red-
nih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vleč-
nic; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 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 računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Iz-
posojanje športne opreme; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-33071
Okrožno  sodišče  v  Mariboru  je  s

sklepom Srg št. 95/01412 z dne 6. 2. 1996
pod št. vložka 1/09761/00 vpisalo v sodni
register  tega  sodišča  ustanovitev  družbe
z  omejeno  odgovornostjo  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5925355

Firma: TDR-TRGOVINA, družba za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.

Skrajšana  firma:  TDR-TRGOVINA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Ulica 10. oktobra 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Tovarna dušika Ruše, me-

talurško kemična industrija, d.o.o., Ruše, To-
varniška cesta 51, vstop 21. 11. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jurančič Darinka, Ruše, Aškerče-
va 31, imenovana 21. 11. 1995, zastopa
družbo z omejitvijo, da v primeru, ko gre za
posle glede razpolaganja z nepremičninami,
njihovim delom ali za obremenitev nepre-
mičnin, prevzemanje jamstev ter po naravi
stvari podobne druge posle, potrebuje so-
glasje organa upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji 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
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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; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zatavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-33076
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00086 z dne 5. 2. 1996 pri
subjektu vpisa DAVIN, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Zrkovska
cesta  144,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/07831/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, naslova firme in
dejavnosti ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5735343

Firma: DAVIN, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o.

Sedež: Maribor, Zrkovska cesta 144b
Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 2010 Ža-

ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 6330 Storitve potovalih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-33078
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00457 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu  vpisa  PUŠA,  podjetje  za  pro-
izvodnjo in trženje, d.o.o., sedež: Mari-
borska  cesta  73,  Rače,  pod  vložno  št.
1/04719/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapita-

la, družbenikov, dejavnosti in omejitev
pooblastil zastopnika ter uskladitev vpisa s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5559227
Firma: MESNINE BAUMAN, podjetje

za proizvodnjo in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: MESNINE BAUMAN,

d.o.o.
Osnovni kapital: 64,700.000 SIT
Ustanovitelji: Bauman Štefan, Rače, Ma-

riborska cesta 73, vstop 14. 1. 1992, vložek
31,798.202,40 SIT, Bauman Stanka, Rače,
Mariborska cesta 73, vstop 5. 4. 1995, vlo-
žek 12,196.797.60 SIT, in Tehnološki raz-
vojni sklad Republike Slovenije, d.o.o.,
Ljubljana, Štefanova 15, vstop 5. 4. 1995,
vložek 20,705.000 SIT – odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bauman Štefan, imenovan 5. 4. 1995,
predstavlja in zastopa družbo neomejeno pri
vseh poslih, ki ne presegajo tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM letno, prodaje več-
jega dela sredstev družbe (več kot 10% os-
novnih sredstev po knjigovodskem stanju
naenkrat ali več kot 14% osnovnih sredstev
v enem letu), naložb družbe, višjih od proti-
vrednosti 30.000 DEM, ter pogodb o dolgo-
ročnem proizvodnem in poslovnem sodelo-
vanju, licenčnih in drugih pogodb s področ-
ja industrijske lastine. Za sklepanje poslov
nad navedenimi vrednostmi mora direktor
pridobiti predhodno soglasje skupščine.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 0121 Re-
ja govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 1511 Proizvodnja in konzer-
viranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1589 Proizvod-
nja drugih živil, d.n.; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki.

Rg-33082
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01492 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu  vpisa  AVTOPREVOZ  GRA-
MET-TRADE, gradbeno in prevozniško
podjetje, d.o.o., sedež: Lavričeva 14, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03560/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme, osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnikov, uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah in s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5471656
Sedež: Maribor, Pristaniška 8
Osnovni kapital: 3,258.298,70 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jarh Franc, razrešen 1. 10. 1993; di-
rektor Stančič Branko, Maribor, Ferkova uli-
ca 8, imenovan 1. 10. 1993, zastopa družbo
s temile omejitvami: pridobivanje, odtujitev
ali obremenitev nepremičnin; izvajanje in-
vesticijskih del; izplačevanje predujmov na
račun udeležbe pri dobičku; imenovanje in
razreševanje revizorjev poslovanja; spreje-
manje splošnih pogojev; prenos kakršnih-
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koli pravic na tretjo osebo; prodaja ali na-
kup deležev v drugi družbi; organiziranje
podružnic; prevzem poroštva za posojila in
kredite. Omejitve ne veljajo v pravnih raz-
merjih do tretjih oseb v pravnem prometu.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5151 Tr-
govina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-33084
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01286 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa PINUS RAČE, tovarna ke-
mičnih izdelkov, d.d., sedež: Grajski trg
21, Rače, pod vložno št. 1/00296/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posle-
dice lastninskega preoblikovanja s temile
podatki:

Matična št.: 5034515
Firma: PINUS, tovarna kemičnih izdel-

kov, d.d.
Skrajšana firma: PINUS TKI, d.d.
Osnovni kapital: 1.646,700.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložil
164,670.000 SIT, Kapitalski sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja, Ljub-
ljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
164.670.000 SIT, Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
398,180.000 SIT, udeleženci notranjega od-

kupa, vložili 329,340.000 SIT, upravičenci
interne razdelitve, vložili 260,500.000 SIT,
in kupci iz javne prodaje, vložili
329,340.000 SIT – vstopili 23. 6. 1995, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-
sednik uprave Murko Stanislav, Maribor,
Slovenska 38, in člani uprave Rostohoar
Žarko, Maribor, Gosposvetska 15, Bauman
Davorin, Rače, Mariborska 73, Babič Jože,
Ruše, Bistrica pri Rušah 21d, imenovani
5. 7. 1995, zastopajo družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Repovž Leon,
Praznik Bojan, Kovač Jože, Kolar Melita,
Partlič Zlatko in Vihar Andrej, vstopili 23. 6.
1995.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2411 Proizvodnja tehnič-
nih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pig-
mentov; 2413 Proizvodnja drugih anorgan-
skih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja
drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razku-
žil, pesticidov in drugih agrokemičnih iz-
delkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 2470 Proizvodnja umetnih vla-
ken; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže in plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52473 De-
javnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetli-

čarn; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in dru-
gi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90005 Druge storitve javne higiene.

Lastninsko preoblikovanje se vpiše na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00356/00507-1995/ST z dne 14. 11.
1995.

Rg-33085
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00043 z dne 9. 2. 1996 pri
subjektu vpisa FINDEX, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Partizanska
cesta  3-5,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/06760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, naslova družbeni-
ka, dejavnosti in tipa zastopnika ter uskladi-
tev vpisa s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5675421
Firma: FINDEX, finančne storitve, tr-

ženje, svetovanje, trgovina in posredniš-
tvo, d.o.o.

Ustanovitelja: Škoberne Darjan, Mari-
bor, Jezdarska 22, in Razboršek Nada, Mi-
klavž na Dravskem polju, Ptujska cesta 347,
vstopila 8. 9. 1992, vložila po 802.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Razboršek Nada, imenovana 8. 9.
1992, in direktor Škoberne Darjan, imeno-
van 25. 10. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
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trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 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; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnot knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina 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 bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6412 Kurirske stori-
tve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Fi-
nančni  zakup  (leasing);  6713  Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80421 Dejavnost
glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-33086
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00119 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa EUROGRAPHIK, trgovi-
na in storitve, d.o.o., sedež: Lackova 241,

Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/02622/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5502349
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 4544 So-

boslikarska in steklarska dela; 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; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
6024 Cestni tovorni promet; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo.

Rg-33088
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01282 z dne 9. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09766/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5922216
Firma: INDIGO, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Zgornja Kungota, Plintovec 9d
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šolaja Zoran, Leskovec pri

Krškem, Ul. mladinskih delov. brigad 1, vs-
top 9. 11. 1995, vložek 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Šolaja Zoran, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Kolarič Mihelca,
Maribor, Rožna ulica 5, oba imenovana
9. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 9. 2. 1996: 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1824 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih.

Rg-33092
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00098 z dne 7. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09765/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930707
Firma: METEORIT, proizvodnja, in-

ženiring, trgovina in storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: METEORIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Kardeljeva cesta 57
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gajšek Kristijan in Gaj-

šek Marjan, oba iz Maribora, Kardeljeva
57, vstopila 23. 1. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorja Gajšek Kristijan in Gajšek Marjan,
ki zastopata družbo brez omejitev, in pro-
kurist Horvat Janko, Maribor, Ribniška 8,
imenovani 23. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4524 Hidrogradnja
in urejanje voda; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drob-
no z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-33420
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 95/01144 z dne 13. 2. 1996 pod št.
vložka 1/09768/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno
odgovornostjo  s  temile  podatki:

Matična št.: 5921333
Firma: ZEHAF BOUAZZA & CO, pod-

jetje za trgovino, transport in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: ZEHAF BOUAZZA &
CO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Miklavž na Dravskem polju, Na
Dobravi 37

Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelja: Bermanec Olga – gostin-

ska delavka, Miklavž na Dravskem polu,
Na Dobravi 37, Zehaf Bouazza – natakar,
Duesseldorf, ZR Nemčija, Struempellstr. 6,
H 12, vstopila 12. 10. 1995, vložila po 7.500
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Bermanec Olga in Zehaf Bouazza,
imenovana 12. 10. 1995, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, pol-
izdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-

govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Pro-
met po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6713 Pomožne dejavosti, povezane s finanč-
nim posredništvom; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
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cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salo-
nov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-33421
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00243 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LESNINA EMMI, predela-
va aluminija in lesa, d.d., sedež: Kolod-
vorska 37a, Slovenska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/01339/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5025770
Člani nadzornega sveta: Korent Ivan, Ju-

rak Alojz in Selinšek Drago, izstopili 7. 3.
1995; Dubrovski Drago, Erker Janez in Go-
vedič Andrej, vstopili 7. 3. 1995.

Rg-33422
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00848 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LESNINA EMMI, predela-
va aluminija in lesa, d.d., sedež: Kolod-
vorska 37a, Slovenska Bistrica, pod vlož-
no št. 1/01339/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5025770
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Spindler Mihael, Slovenska Bistrica,
Levstikova 20, imenovan 16. 11. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev, in prokuristi
Smolar Gvido, Slovenska Bistrica, Tovar-
niška cesta 8, Jurak Alojz, Slovenska Bistri-
ca, Kovača vas 4, Šega Emil, Slovenska
Bistrica, Ob potoku 21, Selinšek Drago, Pra-
gersko, Sele pri Polskavi 10a, imenovani
1. 8. 1995.

Rg-33423
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01293 z dne 12. 2. 1996 pri
subjektu  vpisa  SKLADIŠČNO  TRANS-
PORTNI  IN  TRGOVINSKI  CENTER
MARIBOR, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
53, Maribor, pod vložno št. 1/00384/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča pripojitev
družbe KOROŠKA DEČVA, d.o.o., Dravo-
grad, s temile podatki:

Matična št.: 5077079
Dne 12. 2. 1996 se vpiše pripojitev

družbe KOROŠKA DEČVA, d.o.o., Dra-
vograd, vpisane na Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu pod vložno št. 1/8804-00 k
družbi  SKLADIŠČNO  TRANSPORTNI

IN TRGOVINSKI CENTER MARIBOR,
d.o.o.

Rg-33425
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00049 z dne 13. 2. 1996 pod
št. vložka 1/09769/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ne-
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929741
Firma: DRAGULJ & CO., družba za sto-

ritve,  posredovanje  in  proizvodnjo, d.n.o.
Skrajšana  firma:  DRAGULJ & CO.,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Krožna pot 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Dragulj Vahida – profe-

sor nemškega jezika in književnosti, Saraje-
vo, Bosna in Hercegovina, Muhameda
Džužde 41, in Dragulj Enver – profesor fi-
lozofije in sociologije, Sarajevo, Bosna in
Hercegovina, Maršala Tita 46, vstopila
15. 1. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Dragulj Vahida, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Zeljič Zoran, Ma-
ribor, Ulica Bratov Greifov 36, imenovana
15. 1. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ma-
terialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2215 Drugo založništvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdel-
kov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50403 Posredništvo pri trgovini z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-

liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 73201 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja; 73202 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju humanisti-
ke; 7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-33428
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 96/00108 z dne 13. 2. 1996 pri subjek-
tu vpisa HIDROGEA, inženiring za vodno
gospodarstvo, Maribor, d.o.o., sedež: Glav-
ni trg 5, Maribor, pod vložno št. 1/00799/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5066000
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-

kurist Rožič Nikolaj, Braslovče, Dobrovlje
40, in direktorica Šorli Marta, Maribor, Ja-
kopičeva 8, ki kot v.d., direktorja zastopa
družbo neomejeno, razen za sklepanje prav-
nih poslov v zvezi s pravnim prometom ne-
premičnin, za katere potrebuje pisno soglas-
je poslovnega sveta družbe.

Rg-33429
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00107 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa HIDROGEA, inženiring za
vodnogospodarstvo, d.o.o., sedež: Glavni
trg 5, Maribor, pod vložno št. 1/00799/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala in tipa
zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5066000
Firma: HIDROGEA, inženiring za vod-

no gospodarstvo, Maribor, d.o.o.
Skrajšana  firma:  HIDROGEA,  Mari-

bor, d.o.o.
Osnovni kapital: 7,000.000 SIT
Ustanovitelji: Vodnogospodarsko pod-

jetje Mura, Murska Sobota, Ciril Metodo-
va 32, Vodnogospodarsko podjetje Drava
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Ptuj, p.o., Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 11,
Vodnogospodarsko podjetje Hidrotehnik,
Ljubljana, p.o., Ljubljana, Slovenčeva 95,
Vodnogospodarsko podjetje Kranj, p.o.,
Kranj, Ulica Mirka Vadnova 5, Vodnogos-
podarsko podjetje Soča, p.o., Nova Gorica,
Industrijska cesta 2, Kromberk, Hidro Ko-
per, podjetje za gradbeništvo in vodnogos-
podarstvo, p.o. Koper, Ferrarska 10, Vod-
nogospodarsko podjetje Novo mesto, p.o.,
Novo mesto, Trdinova 23, PUV nizke in
vodne gradnje, Celje, d.d., Celje, Lava 11,
Vodnogospodarski inštitut p.o., Ljubljana,
Hajdrihova 28, Inštitut za geologijo, geo-
tehniko in geofiziko, p.o., Ljubljana, Di-
mičeva 14, Hidroinženiring, organizacija
za projektiranje in izvedbo inženiringa, hi-
drotehničnih objektov, čistilnih naprav in
drugih nizkih gradenj, d.o.o., Ljubljana,
Slovenčeva 95, in VGP Hidroing, Podjetje
za projektno-izvajalski inženiring s področ-
ja hidrogradenj, d.o.o., Maribor, Ljubljan-
ska 9, ki so vložili po 560.000 SIT, ter
Vodnogospodarski biro Maribor, p.o., Ma-
ribor, Glavni trg 19c, ki je vložil 280.000
SIT – vsi vstopili 29. 12. 1989, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rožič Nikolaj, Braslovče, Dobrovlje
40, imenovan 1. 1. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena 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; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnoti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-33433
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01057 z dne 15. 2. 1996 pri
subjektu vpisa FAMAR, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Hrovatova
ulica  3,  Pekre-Limbuš,  pod  vložno  št.
1/07521/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov in dejavnosti
ter uskladitev vpisa s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712190
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Varga Tomaž, razrešen 7. 9. 1995;
direktor Simončič Luka, Maribor, Medve-
dova 7, imenovan 7. 9. 1995, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za sklepanje poslov nad
tolarsko protivrednostjo 2.000 DEM, prera-
čunano po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan sklenitve posla, potrebuje soglasje
ustanovitelja družbe.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1996: 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 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; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živi-
li, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje:

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnosti menjalnic in zastavljalnic.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-33434
Okrožno  sodišče  v  Mariboru  je  s

sklepom  Srg  št.  95/01484  z  dne  16. 2.
1996 pod št. vložka 1/09774/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5929610
Firma:  MANGELBERGER  ELEK-

TROTEHNIKA, podjetje za inštalacijo,
servis električnih naprav, proizvodnjo in
trgovino, d.o.o.

Skrajšana  firma:  MANGELBERGER
ELEKTROTEHNIKA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Dvorakova 10č
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mangelberger Jurgen,

Schwabach-Penzendorf, Nemčija, Berg-
strasse 4, vstop 11. 12. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Otto Zora, Rače, Hadžijeva 46-47, ki
zastopa družbo z omejitvijo, da pravne po-
sle lahko samostojno sklepa, če njihova
vrednost ne presega tolarske protivrednosti
1.000 DEM po srednjem tečaju Banke Slo-
venije na dan sklenitve pravnega posla en-
krat mesečno. Za pravne posle, ki presegajo
to vrednost, mora imeti soglasje utanovite-
lja; in prokurist Mangelberger Jurgen, ime-
novan 11. 12. 1995.

Dejavnost, vpisana 16. 2. 1996: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih kab-
lov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev,
primarnih členov in baterij; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.

Rg-33436
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/01353 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ART OPTIKA, podjetje za
proizvodnjo in trgovino očal in pribora,
d.d.,  sedež:  Jurčičeva  6,  Maribor,  pod
vložno št. 1/01473/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja s temile podatki:
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Matična št.: 5157072
Osnovni kapital: 45,000.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja, Ljubljana, vložil
4,500.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, vložil 4,500.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 9,000.000 SIT, udele-
ženci interne razdelitve, vložili 9,000.000
SIT, in udeleženci notranjega odkupa, vlo-
žili 18,000.000 SIT – vsi vstopili 3. 1. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Komočar Bojan, Maribor, Antoliči-
čeva 12, imenovan 3. 10. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Lisica Neven-
ka, Sojič Andrej in Šenk Tomaž, vstopili
3. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki.

Lastninsko preoblikovanje vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00440/00159-1995/MB z dne 28. 11.
1995.

Rg-33437
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 95/00791 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ARHIOS, podjetje za inže-
niring, projektiranje in svetovanje, d.o.o.,
sedež: Maistrova 19, Maribor, pod vložno
št. 1/03395/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova firme, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in zastopnikov,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5511232
Sedež: Maribor, Kacova ulica 1
Osnovni kapital: 2,303.865 SIT
Ustanovitelj: Polajnko Gregor, Maribor,

Vita Kraigherja 12, vstop 3. 1. 1991, vlo-
žek 2,303.865 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Polajnko Gregor, imenovan 3. 1.
1991, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokuristka Topolovec Marija, Maribor,
Gosposvetska cesta 59, imenovana 30. 12.
1994.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju teh-
nologije; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-33439
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 96/00060 z dne 14. 2. 1996 pri
subjektu vpisa ICT, inovacije, kemija, teh-
nologija, d.o.o., sedež: Partizanska cesta

22, Maribor, pod vložno št. 1/00933/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti,
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5284902
Firma: ICT, inovacije, kemija, tehno-

logija, trgovina, proizvodnja, posredniš-
tvo in storitve, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,560.000 SIT
Ustanovitelja: Harmut Eckehard Huber-

tus Fehr, 82547 Eurasburt, ZR Nemčija,
Happergarstrasse 20, vložil 1,092.000 SIT,
in Tratnik Ivan, Pekre-Limbuš, Pri pošti 4,
vložil 468.000 SIT – vstopila 29. 5. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 1586
Predelava čaja in kave; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1771 Proizvodnja noga-
vic; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-

no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
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; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

MURSKA SOBOTA

Rg-841
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00245 z dne 4. 4. 1996
pod št. vložka 1/02221/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906504
Firma: BIRO M–14 & CO, računovod-

ske storitve in drugo d.n.o.
Skrajšana firma: BIRO M–14 & CO,

d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Kajuhova ul.

št. 14
Osnovni kapital: 530.000 SIT
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Ustanovitelji: Černeka Olga, Murska So-
bota, Kajuhova ul. 14, vstop 30. 5. 1995,
vložek 470.000 SIT, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem; Recek Vlasta,
Murska Sobota, Lendavska ul. 6, vstop
30. 5. 1995, vložek 40.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem; in
Černeka Benjamin, Murska Sobota, Kaju-
hova ul. 14, vstop 30. 5. 1995, vložek 20.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Černeka Olga, Murska Sobota, Ka-
juhova ul. 14, imenovana 30. 5. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 4. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2123 Proizvodnja pisarniških
potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz papirja in kartona; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2621 Proizvod-
nja gospodinjske in okrasne keramike; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7482 Pakiranje; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 9303 Durge storitve za
nego telesa.

Ustanovitev družbe z neomejeno odgo-
vornostjo je bila vpisana v sodni register
dne 10. 4. 1996, s sklepom Srg 245/95.

Pod šifro K 74.12 družba ne sme oprav-
ljati revizijskih dejavnosti.

Rg-842
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00453 z dne 9. 4. 1996
pri subjektu vpisa GOZDARSTVO, pod-
jetje, p.o., sedež: Jurkovičeva ul. št. 3,
Gornja   Radgona,   pod   vložno   št.
1/00459/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje družbenega
podjetja v d.o.o., spremembo firme, sedež:a,
ustanoviteljev, osnovnega kapitala in nazi-
va osebe, pooblaščene za zastopanje s temi-
le podatki:

Matična št.: 5129524

Firma: GOZDARSTVO, Gornja Rad-
gona, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Gornja Radgona, Jurkovičeva 5
Osnovni kapital: 31,340.000 SIT
Ustanovitelji: SKLAD RS ZA RAZVOJ,

Prvi poslovni delež, Ljubljana, Kotnikova
ulica 28, vložek 6,270.000 SIT, SKLAD RS
ZA RAZVOJ, Drugi poslovni delež, Ljub-
ljana, Kotnikova ulica 28, vložek 9,330.000
SIT, SLOVENSKI ODŠKODNINSKI
SKLAD, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žek 3,130.000 SIT, KAPITALSKI SKLAD
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA R SLOVENIJE, Ljublja-
na, Kolodvorska 18, vložek 3,130.000 SIT,
Bale Franc, Gornja Radgona, Črešnjevci 16,
vložek 860.000 SIT, Cvajfler Janez, Apače,
Janhova 11, vložek 320.000 SIT, Čagran
Anica, Gornja Radgona, Ulica Silvire To-
masini 2, vložek 540.000 SIT, Dokl Andrej,
Spodnji Ivanjci, Ivanjševski vrh 32, vložek
270.000 SIT, Hodnik Vlado, Videm ob
Ščavnici, Žihlava 11, vložek 500.000 SIT,
Hvalič Danilo, Spodnji Ivanjci, Negova 4,
vložek 200.000 SIT, Kaučič Jožef, Spodnji
Ivanjci, Negova 4, vložek 240.000 SIT,
Kaučič Jožek, Spodnji Ivanjci, Starešinski
vrh 30, vložek 240.000 SIT; Klemenčič Ro-
man, Apače, Nasova 9, vložek 230.000 SIT,
Kozar Branko, Spodnji Ivanjci, Ivanjševski
vrh 42, vložek 240.000 SIT, Kurnik Bog-
dan, Apače, Segovci 3, vložek 200.000 SIT,
Lebar Ivan, Apače, Žepovci 106, vložek
490.000 SIT, Metličar Dragica, Radenci, Ti-
tova 13, vložek 540.000 SIT, Mlinarič Vik-
tor, Radenci, Janžev vrh 27, vložek 320.000
SIT, Pertoci Mira, Apače, Lutverci 68, vlo-
žek 540.000 SIT, Petek Boris, Apače, Že-
povci 95, vložek 200.000 SIT, Ritzinger
Ivan, Apače, Lešane 2, vložek 320.000 SIT,
Rojko Stanislav, Spodnji Ivanjci, Negova 6,
vložek 320.000 SIT, Rojko Stanislav, Spod-
nji Ivanjci, Negova 16, vložek 240.000 SIT,
Skok Engelbert, Apače, Apače 68, vložek
320.000 SIT, Strah Mihael, Gornja Radgo-
na, Norički vrh 4, vložek 270.000 SIT, Šim-
pl Ivan, Zgornja Ščavnica, Rožengrund 39,
vložek 270.000 SIT, Šmid Oskar, Gornja
Radgona, Danjkova 4, vložek 580.000 SIT,
Štefanec Stanislav, Spodnji Ivanjci, Ivanj-
ševski vrh 36, vložek 270.000 SIT, Tovor-
nik Alojzij, Gornja Radgona, Norički vrh 6,
vložek 320.000 SIT, Vreča Ivan, Gornja
Radgona, Ptujska cesta 3, vložek 320.000
SIT, Žižek Stanislav, Spodnji Ivanjci, Oče-
slavci 33, vložek 320.000 SIT, vsi vstopili
20. 10. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bale Franc, Gornja Radgona, Črešnjevci
16, razrešen 20. 10. 1995 in imenovan za
zastopnika, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno

opremo; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, Kotnikova 28, št. LB
00447/00903-1996/ST z dne 2. 2. 1996.

Rg-843
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00040 z dne 28. 3. 1996
pri  subjektu  vpisa  SKLAD  STAVBNIH
ZEMLJIŠČ  OBČINE  LJUTOMER,  se-
dež: Vrazova 1, Ljutomer, pod vložno št.
3/00037/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5270120
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnik Rošker Ferdinand, razrešen 26. 4.
1995, zastopnica Mlinarič Jerica, imenova-
na 26. 4. 1995, Ljutomer, Kidričeva 46, za-
stopa sklad z omejitvijo, da sklepa pogodbe
o oddaji del urejanja stavbnih zemljišč po
sklepu upravnega odbora, pogodbe o oddaji
stavbnih zemljišč pa po sklepu komisije za
oddajo stavbnih zemljišč.

Rg-844
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00747 z dne 28. 3. 1996
pri subjektu vpisa AVTOREMONT, pro-
izvodno servisno trgovsko podjetje, Se-
govci, d.o.o., sedež: Segovci št. 44, Apače,
pod vložno št. 1/00407/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5405858
Firma: AVTOREMONT, proizvodno,

servisno  in  trgovsko  podjetje,  Segovci,
d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOREMONT, Se-
govci, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Kovač Jože, Apače, Segov-

ci št. 44c, vstopil 9. 1. 1990, vložek
1,551.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
29. 3. 1990, s sklepom Srg 31/90.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
28. 3. 1996, s sklepom Srg 747/94.

Rg-845
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00064 z dne 28. 3. 1996
pod št. vložka 1/02219/00 vpisalo v sodni
register  tega  sodišča  ustanovitev  družbe
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z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5930634
Firma:  LIVING  WILL,  VUČAK &

HORVAT, podjetje za računalništvo, sto-
ritve in izobraževanje, M. Sobota, d.n.o.

Skrajšana firma: LIVING WILL, VU-
ČAK & HORVAT, M. Sobota, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Murska Sobota, Prešernova 16
Osnovni kapital: 358.848,80 SIT
Ustanoviteljici: Vučak-Horvat Melita,

Murska Sobota, Kardoševa 1, vstopila 23. 2.
1996, vložek 358.848,80 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Horvat
Andreja, Murska Sobota, Prešernova 16,
vstopila 23. 2. 1996, odgovornost: odgovar-
ja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vučak-Horvat Melita, imenovana
23. 2. 1996, Murska Sobota, Kardoševa 1,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 7433 Druga splošna
tajniška opravila; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Ustanovitev družbe z neomejeno odgo-
vornostjo je bila vpisana v sodni register
dne 28. 3. 1996, s sklepom Srg. 64/96.

Rg-846
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00012 z dne 28. 3. 1996
pod št. vložka 1/02218/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5932165
Firma:  KNJIŽNICA  LENDAVA,

KÖNYVTAR  LENDVA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Lendava, Partizanska 10
Ustanovitelja: Občina Lendava, Lenda-

va, Trg ljudske pravice 5, vstopila 30. 10.
1995; Madžarska narodna samoupravna
skupnost občine Lendava, Lendava, Parti-
zanska 120, vstopila 30. 10. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastop-
nica Žoldoš Žužana, Lendava, Naselje Prek-
murske brigade 12, imenovana 1. 1. 1996, za-
stopa družbo z omejitvijo, da sklepa pogodbe
o nakupu in prodaji nepremičnin v soglasju z
občino Lendava kot ustanoviteljico.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 92511
Dejavnost knjižnic.

Ustanovitev zavoda vpisana v sodni re-
gister dne 28. 3. 1996, s sklepom Srg 12/96.

Rg-847
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00080 z dne 19. 4. 1996
pri subjektu vpisa ELTI, podjetje za elek-
troniko, telekomunikacije in inženiring,
Murska  Sobota,  d.o.o.,  sedež:  Naselje
ljudske pravice 34, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00509/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5372780
Firma: ELTI – elektronika, telekomu-

nikacije in inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: ELTI, d.o.o.
Sedež: Gornja Radgona, Panonska 23
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1996: 2753 Lit-

je lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželez-
nih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, .dn.; 3110 Proizvodnja elek-
tromotorjev, generatorjev in transformator-
jev; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instrumen-
tov in naprav, razen opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmilje-
nje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 6312 Skladiščenje; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih

strojev in opreme v najem, d.n.; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejav-
nosti, povezane s podatkovnimi bazami;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knijigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomsko propagiranje; ekonomska pro-
paganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74-12 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, druž-
ba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti,
od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro 74-14
Podjetniško in poslovno svetovanje pa ne
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-848
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00579 z dne 16. 4. 1996
pri subjektu vpisa BERGO–SERVICE –
podjetje za opravljanje vzdrževalnih in
storitvenih dejavnosti, trgovina na debe-
lo,  uvoz-izvoz,  Murska  Sobota,  d.o.o.,
sedež: Mladinska 5, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00673/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, družbenikov, dejavnosti in
oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5414300
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bertalanič Vladimir, Mur-

ska Sobota, Mladinska 5, vstopil 21. 9.
1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bedič Tatjana, izstop 25. 6.
1994; Gomboc Štefan, Murska Sobota, Vrt-
na 7, vstopil 25. 6. 1994, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Be-
dič Tatjana, razrešena 25. 6. 1994; zastop-
nik Gomboc Štefan, imenovan 25. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 16. 4. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
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motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-

liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
12. 10. 1990, s sklepom Srg 801/90.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
16. 4. 1996, s sklepom Srg 579/94.

Rg-849
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00084 z dne 29. 4. 1996
pri subjektu vpisa 9 M 9, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Lendavska 11, Murska Sobo-
ta, pod vložno št. 1/02195/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo dejav-
nosti in osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5925274
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Lipič Irena, razrešena 24. 1. 1996;
direktor Benko Branko, imenovan 24. 1.
1996, Murska Sobota, Prežihovega Voran-
ca 10, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1996: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine;
01300 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje
in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 01420 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 05010 Ri-
bištvo; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve;
15110 Proizvodnja in konzerviranje mesa,
razen perutninskega; 15120 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 15130
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 15200 Predelava in konzer-
viranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Proizvod-
nja sladoleda; 15610 Mlinarstvo; 15620 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 15710
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 15720 Proizvodnja krmil za hišne
živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 15820 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 15830 Proizvodnja slad-
korja; 15840 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja
testenin; 15860 Predelava čaja in kave;
15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav
in drugih dodatkov; 15880 Proizvodnja ho-
mogeniziranih živil in dietetične hrane;
15890 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 15910
Proizvodnja žganih pijač; 15920 Proizvod-
nja etilnega alkohola; 15930 Proizvodnja
vina iz grozdja; 15940 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 15980 Proivzodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 20520 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 21220
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 21230 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočne-
ga zapisa; 22320 Razmnoževanje videoza-
pisov; 24510 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev;
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 28720 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 30020 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
36400 Proizvodnja športnih izdelkov; 36500
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50404 Vzdrževanje in popra-
vila motornih koles; 50500 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 51210 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 51560
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
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Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52320 Trgo-
vina na drobno z medicinskimi in ortoped-
skimi izdelki; 52330 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdel-
ki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 55510 Sto-
ritve menz; 55520 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 60220 Storitve taksistov;
71402 Dejavnost videotek; 72500 Vzdrže-
vanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 74810 Fo-
tografska dejavnost; 92200 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92621 Dejavnost ma-
rin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93010 Dejavnost pralnic in kemičnih či-
stilnic.

Rg-850
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00109 z dne 24. 5. 1996
pod št. vložka 1/02231/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5942578
Firma:  AGROCOMPLEX,  trgovina

na debelo in drobno, d.o.o.
Skrajšana  firma:  AGROCOMPLEX,

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

govornostjo
Sedež: Dobrovnik, Genterovci 3/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Meszelics Janos in Mes-

zelics Breda, oba iz Dobrovnika, Genterov-

ci 3, vstopila 14. 3. 1996, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Meszelics Janos, Dobrovnik, Gente-
rovci 3, imenovan 14. 3. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 5. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, se-
meni 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; 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,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-

govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in 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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
24. 5. 1996, s sklepom Srg 109/96.

Rg-851
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00753 z dne 22. 4. 1996
pri subjektu vpisa REFLEX – podjetje za
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
inženiring in trgovina, Gornja Radgona,
d.o.o., sedež: Podgrad 4, Gornja Radgo-
na, pod vložno št. 1/00268/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5293570
Osnovni kapital: 46,597.000 SIT
Ustanovitelja: Krempelj Daniela in

Krempelj Robert, oba iz Maribora, Meljski
dol 34, vstopila 20. 10. 1989, vložila
23,298.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 22. 4. 1996: 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2615 Proizvodnja
in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehnič-
nih steklenih izdelkov; 2623 Proizvodnja
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izolatorjev in izolacijskih elementov iz ke-
ramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije 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; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/00753 z dne 22. 4. 1996.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
74.12 – Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizijskih dejav-
nosti in davčnega svetovanja.

Rg-852
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00512 z dne 9. 4. 1996
pri subjektu vpisa VELKOM – storitve in
trgovina, Murska Sobota, d.o.o., sedež:
Kajuhova 26, Murska Sobota, pod vložno
št. 1/01623/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje v družbo z neomeje-
no odgovornostjo, spremembo firme, dejav-
nosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5681839

Firma:  VELKOM  LENARČIČ  IN
PARTNER – storitve in trgovina, d.n.o.,

Skrajšana  firma:  VELKOM  LENA-
RČIČ IN PARTNER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanoviteljici: Zver Darja in Lenarčič
Veronika, obe iz Murske Sobote, Kajuhova
26, vstopili 10. 4. 1992, vložili po 4.550
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Lenarčič Veronika, Murska Sobota,
Kajuhova 26, razrešena 6. 5. 1994 in ime-
novana za družbenico, ki zastopa družbo
brez omejitev; družbenica Zver Darja, ime-
novana 6. 5. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 9. 4. 1996: 0141 Sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve
za živinorejo brez veterinarskih storitev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo je bilo vpisano v sodni regi-
ster dne 9. 4. 1996, s sklepom Srg 512/94.

Rg-853
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00326 z dne 15. 2. 1996
pri subjektu vpisa RH, proizvodnja, trgovi-
na, storitve ter uvoz in izvoz, Murska So-
bota,  d.o.o.,  sedež:  Gregorčičeva 9, Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/00776/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5474132
Osnovni kapital: 3,352.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Robert, Murska So-

bota, Gregorčičeva 9, vstopil 8. 1. 1991, vlo-
žek 3,352.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
11. 1. 1991, s sklepom Srg 12/91.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
15. 2. 1996, s sklepom Srg 326/94.

Rg-854
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom št. Srg 587/94 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah na registrskem vlož-
ku št. 1/1956/00 s temile podatki:

Pri družbi “MERRY”, mešano podjet-
je, Police, d.o.o., sedež: Police 68, Gornja
Radgona:

Vstop nove družbenice: Krempl Melite,
Police 68.

Osnovni kapital družbe se poveča in zna-
ša 1,500.000 SIT.

Deleži ustanoviteljev so odslej: Rybak
Jacqueline, Police 68, vložek 750.000 SIT;
Krempl Emil, Police 68, vložek 720.000
SIT; Krempl Melita, Police 68, vložek
30.000 SIT.

Dejavnost družbe se razširi: gostinstvo
in turizem; splošna kleparska in avtoličar-
ska dela; zastopanje; intelektualne storitve
– prevajanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah.

Sprememba oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, ki se odslej glasi: družbo zastopa-
ta Krempl Emil kot direktor in Rybak Jac-
queline, namestnica direktorja, oba brez
omejitev.

Rg-855
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom št. Srg 387/94 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah na registrskem vlož-
ku št. 1/446/00 s temile podatki:

Pri  družbi  “JCD”,  podjetje  za  pro-
izvodnjo embalaže, orodja, inženiring, tr-
govino in zunanjo trgovino, Mahovci,
d.o.o., Mahovci 8/a, Apače:

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah.

Sprememba osnovnega kapitala družbe,
ki znaša 1,502.000 SIT.

Dejavnost družbe se razširi v notranjetr-
govinskem in zunanjetrgovinskem prometu
za: trgovino na debelo in drobno z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi po vseh trgov-
skih strokah ter uvoz in izvoz, razen orožja,
vojaške opreme in strupov.

Rg-856
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom št. Srg 549/94 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembe na registrskem
vložku št. 1/1227/00 s temile podatki:

Pri družbi “LESOPLAST”, podjetje za
gradbeništvo, trgovino in zunanjo trgovi-
no, Murska Sobota, d.o.o., Južna 32, Mur-
ska Sobota:

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah.

Sprememba osnovnega kapitala družbe,
ki znaša 1,978.843,70 SIT.

Sprememba dejavnosti v notranjetrgo-
vinskem in zunanjetrgovinskem prometu se
razširi za: parketiranje in polaganje ploščic
ter betonskih in marmornatih plošč; polaga-
nje vseh vrst podov ter vse usluge in stori-
tve v zvezi s to dejavnostjo; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi po vseh trgovskih strokah ter
uvoz in izvoz, razen orožja, vojaške opreme
in strupov.
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Rg-857
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom št. Srg 784/94 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah na registrskem vlož-
ku št. 1/576/00 s temile podatki:

Pri družbi z omejeno odgovornostjo
GORIČANKA, podjetje za trgovino, tu-
rizem in gostinstvo Trdkova, d.o.o., Trd-
kova  54,  Kuzma,  vpis  naslednjih  spre-
memb:

Sprememba osnovnega kapitala, in sicer
povečanje na 1,500.000 SIT, kar je enako
osnovnemu vložku edinega družbenika Ka-
lamar Srečka, Trdkova 54, Kuzma.

Sprememba dejavnosti, in sicer razširi-
tev na vse trgovske stroke nomenklature tr-
govskih strok trgovine na debelo in drobno
ter izvoza in uvoza, razen orožja, zdravil in
strupov.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah.

Rg-858
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01183 z dne 12. 4. 1996
pri subjektu vpisa MESARSTVO KODI-
LA, trgovina in proizvodnja, Markišavci,
d.o.o., sedež: Markišavci 44, Murska So-
bota, pod vložno št. 1/01650/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in spremem-
bo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5681758
Ustanovitelji:  Kodila  Janez  ml.,  vsto-

pil 27. 10. 1992, vložil 105.460 SIT, Kodi-
la Janez st., vstopil 15. 4. 1993, Kodila
Terezija, vložila po 705.751,80 SIT, vsto-
pila 15. 4. 1993, vsi so iz Murske Sobote,
Markišavci 44, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0123 Reja praši-
čev; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-

benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-

vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/01183 dne 12. 4. 1996.

Rg-859
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01184 z dne 12. 4. 1996
pri subjektu vpisa BOBI, proizvodnja hra-
ne  za  male  živali,  Markišavci,  d.o.o.,
sedež: Markišavci 44, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00491/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti ter vpis skrajša-
ne firme s temile podatki:

Matična št.: 5371759
Skrajšana  firma:  BOBI,  Markišavci,

d.o.o.
Osnovni kapital: 1,579.000 SIT
Ustanoviteljica: Kodila Terezija, Mur-

ska Sobota, Markišavci 44, vstopila 27. 3.
1990, vložek 1,579.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0123 Reja praši-
čev; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-
njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
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izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1571 Proizvodnja pripravljalnih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja kr-
mil za hišne živali; 1589 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pi-
jač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v 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); 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/01184 dne 12. 4. 1996.

Rg-860
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00861 z dne 25. 4. 1996
pri subjektu vpisa UNITEHNA – trgovina
in poslovne storitve, Lendava, d.o.o.,
sedež: Kranjčeva 61, Lendava, pod vložno
št. 1/00815/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5454654
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škrilec Štefan ml., in Škri-

lec Štefan st., oba iz Lendave, Trimlini 59,
vstopila 21. 12. 1990, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/00861 dne 25. 4. 1996.

Rg-861
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00278 z dne 23. 2. 1996
pri subjektu vpisa TEHNOIMPEKS, pod-
jetje za kmetijstvo, proizvodnjo, predela-
vo,  mehanizacijo,  trgovino,  uvoz-izvoz,
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Kajuhova
46,  Murska  Sobota,  pod  vložno  št.
1/00349/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo, spremembo firme, sedež:a,
ustanoviteljev, dejavnosti in odgovornosti
za obveznosti družbe s temile podatki:

Matična št.: 5306957
Firma: TEHNO – IMPEKS POTOČ-

NIK IN OSTALI, podjetje za kmetijsko
proizvodnjo, predelavo, mehanizacijo, tr-
govino, uvoz – izvoz, Murska Sobota,
d.n.o.

Skrajšana firma: TEHNO – IMPEKS
POTOČNIK IN OSTALI, Murska Sobo-
ta, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejno
odgovornostjo

Sedež: Murska Sobota, Slovenska 52
Ustanovitelja: Pintarič Drago, Murska

Sobota, Kajuhova 46, vstopil 24. 1. 1990,
vložek 2.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Potočnik Drago, Pre-
valje, Perzonali 15, vstopil 28. 12. 1994,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Dejavnost, vpisana 23. 2. 1996: 2911
Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
letala in motorna vozila; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije.

Preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo vpisano v sodni register s
sklepom Srg 95/00278 dne 23. 2. 1996.

Rg-862
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00314 z dne 11. 4. 1996
pri subjektu vpisa BAREX, export – im-
port Murska Sobota, d.o.o., sedež: Can-
karjeva 39, Murska Sobota, pod vložno št.
1/00967/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5496047
Dejavnost, vpisana 11. 4. 1996: 4533

Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
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izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-863
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00328 z dne 12. 4. 1996
pri subjektu vpisa BAREX, export – im-
port Murska Sobota, d.o.o., sedež: Can-
karjeva 39, Murska Sobota, pod vložno št.
1/00267/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5496047
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 3663

Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgoiv-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgoiv-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo.

Rg-864
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00081 z dne 23. 4. 1996
pri subjektu vpisa VIZUAL, računalniški
inženiring, d.o.o., sedež: Tropovci, Obrt-
niška 5, Tišina, pod vložno št. 1/02205/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5922097

Dejavnost, vpisana 23. 4. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov.

Rg-865
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00742 z dne 28. 3. 1996
pri subjektu vpisa KOMONTEX, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, Apače,
d.o.o., sedež: Apače 139, Apače, pod vlož-
no št. 1/01236/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5569702
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelja: Grilanc Zlatko, Apače,

Apače 139, vstopil 16. 12. 1991, vložek
758.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Muhič Milan, Apače, Segovci 1, vstopil
16. 11. 1992, vložek 758.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/00742 dne 28. 3. 1996.

Rg-866
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00118 z dne 22. 4. 1996
pri subjektu vpisa PROSIGMA, storitve,
trgovina in svetovanje, d.o.o., sedež: Pre-
šernova  7,  Ljutomer,  pod  vložno  št.
1/02127/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5892945
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kosi Janko, razrešen 11. 4. 1996; di-
rektor Lakič Bojan, Ljutomer, Ivana Kauči-
ča cesta 16, imenovan 11. 4. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-867
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00112 z dne 16. 4. 1996
pod št. vložka 1/02168/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904021
Firma: GG TUR, podjetje za turizem,

posredništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GG TUR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Lendava, Partizanska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Sakač Anita, Lendava,

Tomšičeva 7, vstopila 7. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornsot: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Sakač Anita, Lendava, Tomšičeva 7,
imenovana 7. 2. 1996, zastopa družbo brez
omejitev; prokurist Sakač Milorad, Lenda-
va, Tomšičeva 7, imenovan 7. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 4. 1996: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2651 Proizvodnja cementa; 2652
Proizvodnja apna; 2653 Proizvodnja mav-
ca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz
mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja

malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 2666 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4512 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije 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
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Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-

vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje; eko-
nomska propaganda; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
16. 4. 1996 s sklepom Srg 112/96.

Rg-868
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00469 z dne 19. 3. 1996
pri subjektu vpisa POSEDI, prodaja avto-
mobilov  in  storitve,  Ljutomer,  d.o.o.,
sedež:  Bratov  Pihlar  8,  Ljutomer,  pod
vložno št. 1/00666/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5406587
Sedež: Ljutomer, Bratov Pihlar 8
Osnovni kapital: 1,511.106 SIT
Ustanovitelja: Markovič Metka in Pose-

di Ferdinand, oba iz Ljutomera, Bratov Pih-
lar 8, vstopila 24. 8. 1990, vložila po
755.553 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-869
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00764 z dne 26. 3. 1996
pri subjektu vpisa BP BLISTER PACK –
SISTEMI, podjetje za konstruiranje, iz-
delavo, servisno dejavnost ter uvoz in iz-
voz rezervnih delov, Veščica, d.o.o., sedež:
Veščica  9/c,  Ljutomer,  pod  vložno  št.
1/00693/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5423678
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Golenko Darinka, vstopi-

la 1. 8. 1990 in Golenko Ivan, vstopil 16. 6.
1993, oba iz Ljutomerja, Veščica 9c, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/00764 dne 26. 3. 1996.

Rg-870
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00030 z dne 12. 3. 1996
pri subjektu vpisa KOKAJ–KOTNIK–KAJ-
DIČ, storitveno podjetje, d.n.o., sedež:
Črešnjevci  189,  Gornja  Radgona,  pod
vložno št. 1/00904/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5490073
Dejavnost, vpisana 12. 3. 1996: 3150

Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedež:nega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedež:nega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 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; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
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skih apratov; 5274 Druga popravila, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-871
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00514 z dne 27. 12. 1995
pri subjektu vpisa MARTING, podjetje za
inženiring, proizvodnjo in trgovino, Lju-
tomer, d.o.o., Kidričeva 45, Ljutomer, pod
vložno št. 1/01407/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5607388
Osnovni kapital: 1,511.856 SIT
Ustanoviteljica: Martinič Marta, Ljuto-

mer, Kidričeva ulica 45, vstopila 7. 4. 1992,
vložek 1,511.856 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-872
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00220 z dne 5. 2. 1996
pri  subjektu  vpisa  AGRO–RADGONA,
podjetje za ekologijo in ekonomiko v kme-
tijstvu,  Črešnjevci,  d.o.o.,  sedež: Čreš-
njevci  215,  Gornja  Radgona,  pod vlož-
no št. 1/00984/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo firme, sedež:a,
osnovnega kapitala, dejavnosti in oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podat-
ki:

Matična št.: 5501750
Firma:  AGRO–RADGONA,  Podjetje

za ekologijo in ekonomiko v kmetijstvu,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  AGRO–RADGONA,
d.o.o.

Sedež: Apače, Apače 3
Osnovni kapital: 2,318.000 SIT
Ustanovitelja: Kralj Slavko in Kralj Bo-

jana, oba iz Gornje Radgone, Črešnjevci
215, vstopila 30. 5. 1991, vložila po
1,159.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kralj
Bojana, Gornja Radgona, Črešnjevci 215,
imenovana 30. 1. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 01131 Vinogradništvo; 01132 Pridelo-
vanje drugega sadja in začimb; 0121 Reja
govedi, prireja mleka; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 0141 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za do-

mače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hi-
šne živali; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja
slada; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2414 Proizvodnja drugih
organskih osnovnih kemikalij; 2415 Pro-
izvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2420
Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih
agrokemičnih izdelkov; 2511 Proizvodnja
plaščev in zračnic za vozila; 2821 Proizvod-
nja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontej-
nerjev; 2852 Splošna mehanična dela; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska de-
la; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije 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; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 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; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano

za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 nap-
ravami 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; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
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drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovi-
na 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
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6522 Drugo kreditno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji; 6720 Pomožne dejavnosti v zavaro-
valništvu in pokojninskih skladih; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7411 Prav-
no svetovanje; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-873
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00011 z dne 15. 4. 1996
pod št. vložka 1/02223/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5928940
Firma: HARGITA, cvetličarstvo, vrt-

narstvo  in  sadjarstvo,  Gornji  Lakoš,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  HARGITA,  Gornji
Lakoš, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lendava, Gornji Lakoš št. 6
Osnovni kapital: 2,023.960 SIT
Ustanovitelj: Dragošič Štefan, Lendava,

Gornji Lakoš 6, vstopil 12. 12. 1995, vložek
2,023.960 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Dragošič Štefan, Lendava, Gornji La-
koš 6, imenovan 12. 12. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 1522 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah.

Rg-874
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00443 z dne 26. 3. 1996
pri subjektu vpisa P & S – KAGEM, pod-
jetje za trgovino, storitve, gostinstvo in
turizem, Gornja Radgona, d.o.o., sedež:
Mladinska 5, Gornja Radgona, pod vlož-
no št. 1/00888/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5691869
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelja: Podlesek Evgen, Gornja

Radgona, Mladinska 5 in Senčar Anton, Ra-
denci, Gregorčičeva 35, oba vstopila 12. 12.
1990, vložila po 762.500 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 26. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, pol-
izdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 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; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgoivna 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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5225 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 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 gospodinskimi, radij-
skimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 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; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-875
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00097 z dne 12. 4. 1996
pri subjektu vpisa INSTALATER, podjet-
je za kleparstvo, vodovodarstvo in cen-
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tralno ogrevanje, Čentiba, d.o.o., sedež:
Čentiba 280,  Lendava,  pod  vložno  št.
1/01033/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5520711
Osnovni kapital: 1,625.598 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Zlatko in Kova-

čič Štefica, oba iz Murskega Središča, Mar-
tinska 103, vstopila 18. 10. 1991, vložila po
812.799 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Huz-
jan Sibill, Lendava, Trg ljudske pravice 8,
imenovan 28. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 4. 1996: 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe.

Rg-876
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00353 z dne 14. 3. 1996
pri subjektu vpisa ROSIKO, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Mur-
ska Sobota, d.o.o., sedež: Stara ulica 1,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/01875/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo osnovnega kapitala in dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5763614
Osnovni kapital: 1,589.100 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Stanislav (mlajši),

Murska Sobota, Stara ulica 1, vložek 278.500
SIT; Kovačič Roman, Murska Sobota, Se-
verjeva 1, vložek 186.500 SIT; Kovačič Sta-
nislav (starejši), Murska Sobota, Stara ulica
1, vložek 1,124.100 SIT, vsi vstopili 11. 5.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-877
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00060 z dne 21. 3. 1996
pri subjektu vpisa HEISSENBERGER &
PRETZLER, strojegradnja, d.o.o., sedež:
Prešernova c. 40, Ljutomer, pod vložno
št. 1/02141/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5893607
Osnovni kapital: 103,829.236,55 SIT
Ustanovitelja: HORIZONTE ENTER-

PRISE DEVELOPMENT COMPANY
H.N.L., 1852 Ed Heiloo, B.V. de Biedener
5, vstop 30. 1. 1996, vložek 94,674.727,55
SIT, odogovornost: ne odgovarja; HORI-
ZONTE, družba za razvoj podjetij d.o.o.,
Ljubljana, Štefanova 15, vstop 30. 1. 1996,
vložek 7,654.509 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-878
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00028 z dne 10. 4. 1996
pod št. vložka 1/02222/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev sklada s
temile podatki:

Matična št.: 5929911
Firma: Razvojni sklad občine Beltinci
Pravnoorg. oblika: sklad
Sedež: Beltinci, Mladinska ul. 2
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: Občina Beltinci, Beltinci,

Mladinska ul. 2, vstopila 6. 11. 1995, vlo-
žek 6,000.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Re-
žonja Štefan, Beltinci, Cvetno naselje 8,
imenovan 14. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 4. 1996: 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
7511 Dejavnost uprave; 7513 Dejavnost
javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti.

Dejavnost pod šifro L 75.11 se glasi:
Dejavnost uprave – od tega izvrševalne služ-
be lokalnih organov, uresničevanje prora-
čuna in upravljanje z javnimi skladi in pod
šifro K 74.14 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje – razen arbitraže.

Rg-879
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00053 z dne 29. 3. 1996
pod št. vložka 1/02220/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930847

Firma: INGEKO, ekološki inženiring
in trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Slovenska 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sraka Jože, Murska Sobo-

ta, Zelena 39, vstopil 29. 2. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sraka Jože, Murska Sobota, Zelena
39, imenovan 29. 2. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 3. 1996: 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 73102 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju tehnologije;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; tehnični preizkusi in analize;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9000 Storitve javne higiene.

Rg-2072
Okrožno sodišče v Murski Soboti, je s

sklepom Srg št. 96/00098 z dne 1. 4. 1996,
pri subjektu vpisa INGEKO, ekološki in-
ženiring in trgovina, d.o.o., sedež: Sloven-
ska 39, Murska Sobota, pod vložno števil-
ko 1/02220/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa o ustanovitvi druž-
be z omejeno odgovornostjo opr. št. Srg
53/96 s temile podatki:

Matična št.: 5930847
Sedež: Murska Sobota, Slovenska 25.

Rg-880
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00066 z dne 22. 3. 1996
pri subjektu vpisa GET, Storitveno, pro-
izvodno in trgovinsko podjetje, Petanjci,
d.o.o., sedež: Petanjci 68/B, Tišina, pod
vložno št. 1/00758/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, družbenikov, poslovnih dele-
žev, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5443458
Osnovni kapital: 1,597.210 SIT
Ustanovitelja: Gider Franc, Tišina, Pe-

tanjci 68/b, vstopil 8. 7. 1990, vložek
1,579.210 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gider Tonček, izstopil 23. 2. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gi-
der Tonček, razrešen 23. 2. 1996; prokurist
Gider Alojz, Tišina, Petanjci 68B, imeno-
van 23. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 22. 3. 1996: 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
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2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti, 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Rg-881
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00236 z dne 21. 3. 1996
pri subjektu vpisa A–DESIGN, podjetje za
oblikovanje, marketing in svetovanja, G.
Radgona, d.o.o., sedež: Prežihova 11, Gor-
nja Radgona, pod vložno št. 1/00372/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo skrajšane firme in osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5318661
Skrajšana firma: A–DESIGN, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,553.900 SIT
Ustanovitelja: Žula Anica in Žula Mar-

jan, oba iz Gornje Radgone, Hercegovščak
13, vstopila 1. 2. 1990, vložila po 776.950
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-882
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom št. Srg 602/94 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah na registrskem vlož-
ku št. 1/300/00 s temile podatki:

Pri podjetju “Minicom”, napredne teh-
nologije, Murska Sobota, d.o.o., vpis spre-
membe:

a) Spremeni se firma, ki se odslej glasi:
“Minicom”, napredne tehnologije, d.o.o.

b) Spremeni se višina osnovnega kapita-
la, in sicer se zviša na 1,500.000 SIT.

c) Spremeni se dejavnost, in sicer se raz-
širi za:

– proizvodnja na področju računalniških
storitev, programov, sistemov in naprav;
elektronskih sklopov in naprav.

– trgovina na debelo in drobno, uvoz-iz-
voz po vseh trgovskih strokah z neživilskimi
proizvodi, razen z zdravili, strupi in orožjem.

Rg-883
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00416 z dne 20. 3. 1996
pri  subjektu  vpisa  PREHRANA,  d.o.o.,
Lendava, sedež: Industrijska ulica 2, Len-
dava, pod vložno št. 1/00856/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov s temile podatki:

Matična št.: 5461715
Ustanovitelji: Bažika Rozalija, Dobrov-

nik, Genterovci 19, vložek 250.000 SIT; Ce-
glar Darinka, Dobrovnik, Genterovci 10,
vložek 250.000 SIT; Dominko Marjan, Tur-
nišče, Nedelica 98c, vložek 2,045.000 SIT;
Gabor Ana, Lendava, Mostje 93, vložek
250.000 SIT; Huzjan Benedikta, Lendava,
Lendavske Gorice 47a, vložek 250.000 SIT;
Jaklin Frančiška, Lendava, Dolga vas 6b,
vložek 250.000 SIT; Kasaš Erzsebet, Len-
dava, Tomšičeva 5, vložek 250.000 SIT; Le-
bar Olga, Lendava, Čentiba 473, vložek
250.000 SIT; Peric Bruno, Lendava, Heroja
Mohorja 14, vložek 250.000 SIT; Prša Da-
rinka, Lendava, Lendavske Gorice 637, vlo-
žek 250.000 SIT; Sabo Irena, Lendava, Dol-
ga vas 7, vložek 688.000 SIT; Sobočan Ma-
rija, Lendava, Župančičeva 6, vložek
250.000 SIT, vstopili 16. 10. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
izstopil 16. 10. 1995; Slovenski odškodnin-
ski sklad, izstopil 16. 10. 1995; Sklad za
razvoj, izstopil 11. 7. 1995.

Rg-884
Temeljno sodišče v Murski Soboti, Eno-

ta v Murski Soboti, je s sklepom Srg št.
626/91 z dne 27. 1. 1992 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev podjetja v
zasebni lastnini na registrskem vložku št.
1/1142/00 s temile podatki:

Firma: “GRAFOPAX”, grafično, em-
balažno in trgovsko podjetje na debelo,
Murska Sobota, d.o.o.

Skrajšana firma: “GRAFOPAX”, Mur-
ska Sobota, d.o.o.

Sedež: Murska Sobota, Kidričeva 15
Ustanovitelj: Dobrijević Mirko, Wien,

Mariahilferstrasse 173-175/13
Dejavnost podjetja je:
I. Trgovina na debelo, uvoz in izvoz ter

tranzit: žito in mlevski izdelki, povrtnina,
sadje in izdelki, meso, perutnina in izdelki,
ribe in izdelki, alkoholne in brezalkoholne
pijače, živila in gospodinjske potrebščine,
zdravilna zelišča, živina, živa perutnina in
divjačina, tekstilni izdelki, konfekcija in iz-
delki iz krzna, vrvarski izdelki, izdelki iz
konoplje in jute, obutev in potrebščine, gu-
mijasti izdelki, izdelki iz kavčuka in pla-
stičnih mas, usnje, sedlarski in jermenarski
izdelki ter potrebščine, surove kože, volna
in krzno, živalski odpadki in dlaka, kovin-
ski in železarski izdelki, valjani in vlečeni
izdelki črne in barvaste metalurgije, elek-
trotehnični in elektronski aparati, radijski in
TV sprejemniki, stroji, deli in potrebščine,
elektrotehnični stroji, naprave, oprema in
elektrotehnični material ter svetilna telesa,
gradbeni, sanitarni, instalacijski in ogreval-
ni material, pohištvo, keramika, steklo in

porcelan ter plastični izdelki za gospo-
dinjstvo in druge potrebe, kemični izdelki,
barve, laki in potrebščine, knjige in muzika-
lije, papir, šolski in pisarniški material, opre-
ma in potrebščine, zdravila, medicinske in
farmacevtske surovine, izdelki in preparati,
medicinski in laboratorijski aparati, instru-
menti, oprema, deli, potrebščine in potrošni
material, drogerijsko blago, tobačni izdelki,
vžigalice in potrebščine, fotografski in ki-
nematografski aparati, instrumenti in apara-
ti za potrebe izobraževanja, znanstvenega
raziskovanja in za poklicno uporabo, galan-
terija, bižuterija, bazarsko blago ter igrače,
glasbila, potrebščine in muzikalije, parfu-
merijsko in kozmetično blago, ure in izdelki
iz plemenitih kovin, izdelki za šport, lov,
ribolov in kampiranje, izdelki, oprema in
potrebščine, namenjeni za osebno varstvo
pri delu, civilno in protipožarno varstvo ter
splošno ljudsko obrambo, kmetijski stroji in
orodje, umetna gnojila, semena, sadilni ma-
terial in sredstva za zaščito rastlin in živine,
živinska in druga živalska krma, industrij-
ske rastline, filatelija in potrebščine, starine
in umetnine, izdelki domače in umetne obr-
ti, cvetice, okrasne ribice, ptiči in druge do-
mače ter eksotične živali, perje, razširjanje
dnevnikov, periodičnih in občasnih časni-
kov, revij in drugih podobnih tiskov, po-
grebna oprema, motorna vozila, deli in po-
trebščine, nafta in naftni derivati, olja in
masti, stare stvari, sekundarne surovine –
odpadki, tehnična oprema in rezervni deli,
orodja in potrebščine, reprodukcijski in po-
trošni material za oskrbovanje proizvodnje,
obrti, infrastrukturnih in storitvenih dejav-
nosti.

II. Proizvodnja grafične embalaže, tiska-
nje nalepk in vse ostale grafične usluge ter
njihova prodaja doma in v tujini.

Družba nastopa v pravnem prometu sa-
mostojno in brez omejitev.

Družba odgovarja za obveznosti s celot-
nim svojim premoženjem.

Nemčević Nikola, direktor, zastopa in
predstavlja družbo brez omejitev, tudi v zu-
najetrgovinskem poslovanju.

Rg-885
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom št. Srg 846/94 z dne 15. 3. 1996
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membe na registrskem vložku št. 1/1804/00
s temile podatki:

Firma  družbe:  “STP  –  ROŠKAR”,
Črešnjevci, d.o.o., podjetje za storitve, tr-
govino in proizvodnjo

Skrajšana  firma:  “STP  –  ROŠKAR”
Črešnjevci, d.o.o.

Sedež družbe: Črešnjevci 20, Gornja
Radgona

Ustanovitelja družbe: Roškar Samo,
Črešnjevci 20, Gornja Radgona, Roškar Da-
vid, Črešnjevci 20, Gornja Radgona, Roškar
Samo z ustanovitvenim deležem 1,129.284
SIT, Roškar David pa z ustanovitvenim de-
ležem 393.716 SIT.

Osnovna vloga družbe tako znaša
1,523.000 SIT. Osnovni kapital družbe in
pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo sta usklajena z zakonom o
gospodarskih družbah.

Dejavnost družbe: Storitve: opravljanje
vseh vrst prevozov na krajših in daljših re-
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lacijah, vključno z mednarodnimi prevozi,
opravljanje zemeljskih del, kot so razni iz-
kopi za gradnjo objektov, izkopi za kanali-
zacije, vodovode, izkopi za odvodnjavanje
cest, melioracije in podobno, planiranje
zemljišč, cest in dvorišč, nakladanje sipke-
ga materiala, palet in ostalega, gradnja ob-
jektov, tlakovanje dvorišč in izvajanje osta-
lih gradbenih del, izdelava raznih projektov
– kot za vodovode, kanalizacije, gradnje,
gostinstvo, nastanitvene storitve, gostinske
storitve prehrane in druge gostinske stori-
tve, trgovina na debelo in drobno, uvoz in
izvoz ter tranzit živilskih in neživilskih iz-
delkov po vseh trgovinskih strokah, razen
strupov, orožja, vojaške opreme ter zdravil,
izdelava vseh vrst betonskih izdelkov.

Družba nastopa v pravnem prometu brez
omejitev. Družba odgovarja za svoje ob-
veznosti v pravnem prometu z vsemi svoji-
mi sredstvi.

Roškar Samo, direktor, zastopa in pred-
stavlja družbo brez omejitev v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu. Roškar Da-
vid zastopa in predstavlja družbo brez ome-
jitev v notranjem in zunanjetrgovinskem
prometu.

Rg-886
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00665 z dne 15. 2. 1996
pri subjektu vpisa UNIJA, trgovina na ve-
liko in malo, Beltinci, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 15, Beltinci, pod vložno št.
1/01800/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo družbenikov, osnov-
nega kapitala in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5735874
Osnovni kapital: 1,865.400 SIT
Ustanovitelja: Kolarič Marjetka, vstopi-

la 25. 1. 1993, Kolarič Jožef, vstopil 16. 5.
1994, oba iz Beltinec, Partizanska 15, vlo-
žila po 932.700 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kolarič Jožef, Beltinci, Partizanska
15, imenovan 16. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-887
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00815 z dne 14. 3. 1996
pri subjektu vpisa JELEN, export-import,
Murska Sobota, d.o.o., sedež: Kocljeva 14,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/01235/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, dejavnosti in pooblastil
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5568501
Firma: JELEN, export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: JELEN, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: No-

vak Ludvik, Murska Sobota, Naselje Jožeta
Kerenčiča 20, razrešen 15. 2. 1995 in po-
novno imenovan, zastopa družbo z omeji-
tvijo, da pogodbe in druge pravne posle nad
100.000 SIT sklepa s predhodnim soglas-
jem pooblaščenega organa ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 14. 3. 1996: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5124 Trgovina na

debelo s kožami, usnjem; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/00815 dne 14. 3. 1996.

Rg-888
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00067 z dne 13. 3. 1996
pod št. vložka 1/02214/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930693
Firma: M.A.S. podjetje za proizvodnjo,

posredniško trgovino, svetovanje, propa-
gando in informiranje, d.o.o.

Skrajšana firma: M.A.S., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Ul. Slave Kla-

vora 1
Osnovni kapital: 1,929.154 SIT
Ustanovitelji: Mekicar Smiljan, Murska

sobota, Ul. Slave Klavore 1, vstopil 22. 2.
1996, vložek 1,929.154 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mekicar Smiljan, Murska Sobota, Ul.
Slave Klavore 1, imenovan 22. 2. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1996: 15812
Dejavnost slaščičarn; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 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.; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
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; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-

dijskimi, TV aparati; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 71401 Izpo-
sojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 9220 Radisjka in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost ti-
skovnih agencij.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
13. 3. 1996, s sklepom Srg 67/96.

Rg-889
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00447 z dne 22. 12. 1995
pri subjektu vpisa G M T, podjetje za grad-
beništvo, marketing, trgovino, Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Industrijska 13,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/01410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža in dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5610613
Sedež: Murska Sobota, Cvetkova 34
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1995: 45110

Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na drobno 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; 50500 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 51120 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51550 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51620 Trgovina na debelo gradbenimi stro-
ji; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi
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stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52450 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 60240
Cestni tovorni promet; 67130 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom.

Rg-890
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00318 z dne 29. 2. 1996
pri subjektu vpisa DAMON, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, Lendava, d.o.o.,
sedež: Kranjčeva 74, Lendava, pod vložno
št. 1/01748/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, družbenikov, dejavnosti in oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5726085
Osnovni kapital: 2,463.117 SIT
Ustanovitelji: Amon Dunja, Lendava,

Kranjčeva 74, vstopila 15. 12. 1992, vložek
24.631,17 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Matičič Natalija, Lendava, Kranjčeva 74,
vstopila 22. 6. 1995, vložek 1,231.558 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Dobrijevič De-
jan, Lendava, Tomšičeva ul. 15, vstopil
22. 6. 1995, vložek 1,206.926,83 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Amon Dunja, Lendava, Kranjčeva
74, razrešena 25. 1. 1996; direktorica Mati-
čič Natalija, imenovana 22. 6. 1995, Lenda-
va, Kranjčeva 74, zastopa družbo brez ome-
jitev; družbenik Dobrijevič Dejan, Lenda-
va, Tomšičeva ul. 15, imenovan 22. 6. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-

čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 95/00318 dne 29. 2. 1996.

Od dejavnosti, ki so vpisane pod šifro
7412 – Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
opravlja družba le računovodske in knjigo-
vodske dejavnosti.

Rg-891
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00160 z dne 6. 2. 1996
pri subjektu vpisa AGRIA, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, Moravske Toplice,
d.o.o., sedež: Moravske Toplice, Levsti-
kova 16, Martjanci, pod vložno št.
1/00817/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5455413
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanovitelj: Kuronja Albert, Martjanci,

Moravske Toplice, Levstikova 16, vstopil
19. 12. 1990, vložek 1,540.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5250 Tr-
goivna na drobno z rabljenim blagom; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
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Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 95/00160 dne 6. 2. 1996.

Rg-892
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00014 z dne 21. 2. 1996
pod št. vložka 1/02210/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5929750
Firma: BERKES IN PARTNERJI, tr-

govina na debelo in drobno, d.n.o.
Skrajšana firma: BERKES IN PART-

NERJI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Murska Sobota, Mikloša Kuz-

miča 30
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Berkes Tamas, Lenti, Pe-

tofi Ut. 19, vstopil 20. 12. 1995, vložek
80.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Szente Julianna, Lenti,
Kallai Eva Ut. 3, vstopila 20. 12. 1995, vlo-
žek 20.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Berkes Tamas, Lenti, Petofi Ut. 19,
imenovan 20. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 2. 1996: 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483

Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti.

Ustanovitev družbe z neomejeno odgo-
vornostjo je bila vpisana v sodni register
dne 21. 2. 1996, s sklepom Srg 14/96.

Rg-893
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00239 z dne 14. 2. 1996
pri subjektu vpisa INTERING, inženiring
in konsalting, d.o.o., sedež: Cankarjeva
86, Murska Sobota, pod vložno št.
1/00862/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedež:a in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5463319
Sedež: Murska Sobota, Arhitekta No-

vaka 13
Dejavnost, vpisana 14. 2. 1996: 4511 Ru-

šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;

5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
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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 hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-894
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00036 z dne 29. 2. 1996
pod št. vložka 1/02211/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5930383
Firma: RATING – RATNIK IN OSTA-

LI, podjetje za inženiring, projektiranje
in tehnično svetovanje, M. Sobota, d.n.o.

Skrajšana firma: RATING – RATNIK
IN OSTALI, M. Sobota, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejno
odgovornostjo

Sedež: Murska Sobota, Šercerjevo na-
selje 18

Ustanovitelja: Ratnik Oto in Ratnik Su-
zana, oba iz Murske Sobote, Šercerjevo na-
selje 18, vstopila 30. 1. 1996, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ratnik Oto, Murska Sobota, Šercer-
jevo naselje 18, imenovan 30. 1. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Ustanovitev družbe z neomejeno odgo-
vornostjo je bila vpisana v sodni register
dne 29. 2. 1996, s sklepom Srg 36/96.

Rg-895
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00048 z dne 28. 2. 1996
pri subjektu vpisa V COMMERCE, podjet-
je za trgovino, zastopanje in leasing, d.o.o.,
sedež: Slovenska 38, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00355/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o standardni klasi-
fikaciji dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5310253
Sedež: Murska Sobota, Lendavska uli-

ca 17a
Dejavnost, vpisana 28. 2. 1996: 22130

Izdajanje revij in periodike; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-

sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51430 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52500 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 71330 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 71340 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 72200 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74140 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74400 Ekonomska propagan-
da; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Od dejavnosti, ki so vpisane pod šifro
74120-Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, družba
ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-896
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00826 z dne 29. 2. 1996
pri subjektu vpisa JOSEF AHORNER SL,
mednarodna  trgovina,  Murska  Sobota,
d.o.o., sedež: Noršinska ulica 3, Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00917/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in oseb, poob-
laščenih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5481848
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanovitelj: Josef Ahorner, Gesellschaft

M.B.H., A – 1231 Wien, Laxenburger str.
365, vstopil 15. 3. 1991, vložek 1,518.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jakupec Fridrich, razrešen in ponovno
imenovan 26. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; Horvat Angela, Murska Sobota,
Lendavska 45, imenovana 26. 5. 1994, za-
stopa in predstavlja družbo z omejitvijo, da
sklepa pravne posle samo ob pismenem so-
glasju poslovodje Jakupec Friedricha.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/00826 dne 29. 2. 1996.

Rg-897
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00334 z dne 29. 2. 1996

pri subjektu vpisa ĐURĐA TRANS, pod-
jetje  za  trgovino  in  gostinstvo,  Gornja
Radgona, d.o.o., sedež: Kocljeva ul. 13,
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/01591/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblašče-
nih za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5668123
Osnovni kapital: 1,817.400 SIT
Ustanovitelji: Kegljevič Đurđa, Varaž-

din, Franje Seljana 25, vstopil 22. 6. 1992,
vložek 216.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kovač Dražen, Varaždin, Franje Se-
ljana 20, vstopil 22. 6. 1992, vložek 214.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Oreški
Zvonko, Prebukovje, Prebukovje 79, vsto-
pil 23. 5. 1994, vložek 214.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Cmrečak Darko, Va-
raždin, Tina Ujeviča 1b, vstopil 23. 5. 1994,
vložek 214.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Oreški Ivan, Varaždin, Dvorščakova
20, vstopil 23. 5. 1994, vložek 214.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Cmrečak Ljubi-
ca, Varaždin, Tina Ujeviča 1b, vstopila
23. 5. 1994, vložek 214.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Hrman Božidar, Varaž-
din, Brače Radiča 24, vstopil 23. 5. 1994,
vložek 214.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Nemec Stanko, izstopil 23. 5. 1994;
Kovšca Boris, Ljutomer, Kopriva 1, vstopil
8. 3. 1995, vložek 317.400 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Kovšca Boris, Ljutomer, Kopriva 1, ime-
novan 20. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; Tisel Ida, Gornja Radgona, Pod-
grad 35, imenovana 20. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev; Kovač Dražen, Va-
raždin, Franje Seljana 20, razrešen 20. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana 29. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
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nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-898
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00441 z dne 31. 1. 1996
pod št. vložka 1/02204/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5928800
Firma: STUDIO RADENCI – ČUK IN

DRUGI, podjetje za proizvodnjo in pred-
vajanje slike in tona, d.n.o.

Skajšana firma: STUDIO RADENCI –
ČUK in drugi, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Radenci, Nikole Tesla 2
Osnovni kapital: 339.893,40 SIT
Ustanovitelja: Čuk Milivoj in Drvarič

Greta, oba iz Radencev, Nikole Tesla 2,
vstopila 13. 12. 1995, vložila po 169.946,70
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Čuk Milivoj, Radenci, Nikole Tesla 2,
imenovan 13. 12. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; Drvarič Greta, Radenci, Nikole
Tesla 2, imenovana 13. 12. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1996: 6420 Te-
lekomunikacije; 7481 Fotografska dejav-
nost; 9220 Radijska in televizijska dejav-
nost; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij.

Ustanovitev družbe z neomejeno odgo-
vornostjo vpisana v sodni register s skle-
pom Srg 95/00441 dne 31. 1. 1996.

Rg-899
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01273 z dne 6. 2. 1996
pri subjektu vpisa KONUS USNJARNA,
proizvodnja naravnega usnja, Ljutomer,
d.o.o., sedež: Razlagova 12, Ljutomer, pod
vložno št. 1/00944/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
ustanoviteljev, dejavnosti in pooblastil ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile po-
datki:

Matična št.: 5490448
Firma: KONUS USNJARNA, proizvod-

nja naravnega usnja, d.o.o., Ljutomer
Skrajšana firma: KONUS USNJARNA,

d.o.o., Ljutomer
Ustanovitelj: KONUS, kemijska in us-

njarska predelovalna industrija, d.o.o., Slo-
venske Konjice, Mestni trg 18, vstopil 24. 9.
1992, vložek 10,426.213,20 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; KONUS, kemijska in
usnjarska predelovalna industrija, p.o., Slo-
venske Konjice, Mestni trg 18, izstopil 24. 9.
1992.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lešnik Maks, Oplotnica, Prešernova
31, razrešen 12. 12. 1994; direktor Lešnik
Maksimiljan, Oplotnica, Prešernova 31,
imenovan 12. 12. 1994, pri sklepanju, od-
povedovanju ali spreminjanju kakršnekoli
pogodbe ali pri izvajanju pravnih poslov
okvira rednega in običajnega teka poslova-

nja družbe, pri najemanju kreditov ali poso-
jil, katerih vrednost glavnice presega zne-
sek tolarske protivrednosti 100.000 DEM,
pri dajanju posojil drugim fizičnim ali prav-
nim osebam ter pri odobravanju komercial-
nih ali blagovnih kreditov, katerih vrednost
presega tolarsko protivrednost 100.000
DEM, pri najemanju ali dajanju garancij,
poroštev, hipotek in drugih oblik zavaro-
vanj, ki presegajo tolarsko protivrednost
100.000 DEM, pri prodaji, dajanju ali prev-
zemu v zakup sredstev, ki po svoji vredno-
sti presegajo znesek tolarske protivrednosti
100.000 DEM, pri investicijah, ki po svoji
vrednosti presegajo znesek tolarske proti-
vrednosti 100.000 DEM, pri ustanavljanju
družb – hčera, predstavništev ali poslovnih
enot družbe, pri nakupu deleža/delnic dru-
gih družb in pri prodaji deleža/delnic družb
hčera, direktor potrebuje pismeno soglasje
organa upravljanja ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 6. 2. 1996: 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 1910
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/01273 dne 6. 2. 1996.

Rg-900
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00403 z dne 7. 2. 1996 pri
subjektu vpisa KONUS USNJARNA, pro-
izvodnja naravnega usnja, d.o.o., Ljuto-
mer, sedež: Razlagova 12, Ljutomer, pod
vložno št. 1/00944/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5490448
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Lešnik Maksimiljan, Oplotnica, Pre-
šernova 31, razrešen 27. 10. 1995, direktor
Potočnik Silvo, Ljutomer, Stari trg 7, ime-
novan 27. 10. 1995, pri sklepanju, odpove-
dovanju ali spreminjanju kakršnekoli po-
godbe ali pri izvajanju pravnih poslov izven
okvira rednega in običajnega teka poslova-
nja družbe, pri najemanju kreditov ali poso-
jil, katerih vrednost glavnice presega zne-
sek tolarske protivrednosti 50.000 DEM, pri
dajanju posojil drugim fizičnim ali pravnim
osebam ter pri odobravanju komercialnih
ali blagovnih kreditov, katerih vrednost pre-
sega tolarsko protivrednost 50.000 DEM,
pri najemanju ali dajanju garancij, poroštev,

hipotek in drugih oblik zavarovanj, ki pre-
segajo tolarsko protivrednost 50.000 DEM,
pri prodaji, dajanju ali prevzemu v zakup
sredstev, ki po svoji vrednosti presegajo
znesek tolarske protivrednosti 50.000 DEM,
pri investicijah, ki po svoji vrednosti prese-
gajo znesek tolarske protivrednosti 50.000
DEM, pri ustanavljanju družb – hčera, pred-
stavništev ali poslovnih enot družbe, pri na-
kupu deleža/delnic drugih družb in pri pro-
daji deleža/delnic družb hčera, direktor po-
trebuje pismeno soglasje organa upravlja-
nja ustanovitelja.

Rg-901
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00443 z dne 16. 1. 1996
pri subjektu vpisa TEKSTIL – PLETIL-
STVO, d.o.o. Prosenjakovci, sedež: Pro-
senjakovci 97/a, Prosenjakovci, pod vlož-
no št. 1/00825/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča lastninsko preoblikovanje v
delniško družbo, spremembo firme, ustano-
viteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti,
pooblastil zastopnika in vpis članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5449278
Firma: TEKSTIL – PLETILSTVO, d.d.
Skrajšana firma: TPP, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 139,152.000 SIT
Ustanovitelji: Tekstil, proizvodno in tr-

govsko podjetje, p.o., Ljubljana, Moše Pija-
dejeva 3, izstopil 30. 11. 1995, Slovenski
odškodninski sklad d.d., Ljubljana, Mala uli-
ca 5, vstopil 30. 11. 1995, odgovornost: ne
odgovarja; Kapitalski sklad pokojninsko in-
validskega zavarovanja d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 15, vstopil 30. 11. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarja; Sklad RS za razvoj
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstopil
30. 11. 1995, odgovornost: ne odgovarja;
delavci po interni razdelitvi, vstopili 30. 11.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo; udele-
ženci notranjega odkupa, vstopili 30. 11.
1995, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Eöry
Ernest, Murska Sobota, Kajuhova 11, razre-
šen 30. 11. 1995 in ponovno imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kocjančič Ma-
rijan, Čahuk Ernest, Gašpar Cvetka, vstopili
30. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1996: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
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riranje in privatizacijo Ljubljana št. LP
00472/00437-1995/TP z dne 14. 12. 1995.

Rg-902
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00432 z dne 12. 12. 1995
pri subjektu vpisa SWAN, grafični studio,
Črenšovci, d.o.o., sedež: Juša Kramarja
20, Črenšovci, pod vložno št. 1/01883/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, ustanoviteljev, de-
javnosti in poslovodje s temile podatki:

Matična št.: 5766419
Firma: SWAN, trgovina in proizvod-

nja, d.o.o.
Skrajšana firma: SWAN, d.o.o.
Sedež: Križevci pri Ljutomeru, Grabe

pri Ljutomeru 3
Ustanovitelj: Tuboly Jožef, Lendava,

Kranjčeva 66, izstopil 5. 12. 1995, Hanc Ja-
nez, Črenšovci, Juša Kramarja 20, izstopil
5. 12. 1995, Duh Tomaž, Križevci pri Lju-
tomeru, Grabe pri Ljutomeru 3, vstopil
5. 12. 1995, vložek 1,674.639,60 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hanc Janez, razrešen 5. 12. 1995;
Duh Tomaž, Križevci pri Ljutomeru, Grabe
pri Ljutomeru 3, imenovan 5. 12. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 51210 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 51320
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51340 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51530 Tr-
govina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 51540 Tr-
govina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 52110 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52410 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 52420 Trgovina na drobno z oblači-
li; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim

materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah.

Rg-903
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00010 z dne 30. 1. 1996
pri subjektu vpisa POMURSKI TISK, gra-
fično podjetje, Murska Sobota, p.o., sedež:
Lendavska 1, Murska Sobota, pod vložno
št. 1/00307/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje družbe-
nega podjetja v d.d., spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5039924
Firma: POMURSKI TISK, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 195,855.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova ul. 28, vstopil 9. 2. 1995,
odgovornost: ne odgovarja.

Člani nadzornega sveta: Gumilar Boži-
dar, Trajbarič Marija, Sapač Franc, Habja-
nič Miran, Jenko Dušan, Sever Janko, vsi
vstopili 9. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana 30. 1. 1996: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2852 Splošna mehanična dela; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5551 Storitve menz.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana št. LP 00198/00499-1996/MB z
dne 9. 1. 1996.

Rg-904
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00005 z dne 7. 2. 1996
pri  subjektu  vpisa  TERME  LENDAVA,
podjetje za preventivno zaščito in medi-
cinsko rehabilitacijo, d.o.o., sedež: Tom-
šičeva  2/a,  Lendava,  pod  vložno  št.
1/01146/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbenega podjetja v
d.d., spremembo firme, osnovnega kapitala,
ustanoviteljev, dejavnosti, oseb in poobla-
stil zastopnikov ter vpis članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5165857
Firma: TERME LENDAVA, podjetje

za opravljanje dejavnosti turizma in go-
stinstva, d.d.

Skrajšana firma: TERME Lendava, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 307,800.000 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo za finance, Ljubljana, Župančiče-
va 3, izstop 6. 12. 1995; Železarna Ravne
d.o.o., Ravne na Koroškem, Koroška cesta
14, vstopil 28. 10. 1991, odgovornost: ne

odgovarja; Ljubljanska banka Pomurska
banka d.d., Murska Sobota, Trg zmage 7,
izstop 6. 12. 1995; TAM, Gospodarska vo-
zila Maribor d.o.o., Maribor, Ptujska cesta
184, vstopil 2. 3. 1992, odgovornost: ne od-
govarja; NAFTA LENDAVA d.o.o., Lenda-
va, Rudarska 1, vstopil 1. 12. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarja; RADENSKA
RADENCI p.o., Radenci, Zdraviliško nase-
lje 14, vstopil 1. 12. 1992, odgovornost: ne
odgovarja; INTEGRAL PROMET IN DE-
LAVNICE d.d., Lendava, Industrijska ulica
1, vstopil 1. 12. 1992, odgovornost: ne od-
govarja; TERME LENDAVA, d.o.o., Len-
dava, Tomšičeva 2/a, izstop 6. 12. 1995;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstopil 6. 12. 1995, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstopil 6. 12.
1995, odgovornost: ne odgovarja; Sloven-
ski odškodninski sklad d.d., Ljubljana, Ma-
la ulica 5, vstop 6. 12. 1995, odgovornost:
ne odgovarja; delavci po interni razdelitvi,
vstopili 6. 12. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo;  delavci  po  notranjem  odkupu,
vstopili 6. 12. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Var-
ga Aleksander, Lendava, Lendavske gorice
244, razrešen 26. 10. 1995; Varga Aleksan-
der, Lendava, Lendavske gorice 244, ime-
novan 26. 10. 1995, zastopa družbo brez
omejitev; Giorgiutti Albert, Lendava, Tom-
šičeva 2, razrešen 6. 12. 1995; Kreslin So-
nja, Lendava, Tomšičeva 2, razrešena 6. 12.
1995.

Člani nadzornega sveta: Huber Franc,
Sabotin Angelca, Pintarič Helena, Skledar
Alojz, Ošlaj Mirjana, Mučič Slavica, vsto-
pili 26. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v to-
čilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7440 Ekonomska propagan-
da; 85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 9232 Obratovanje objektov za kultur-
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ne prireditve; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo Ljubljana št. LP
00461/00218-1996/MV z dne 3. 1. 1996.

Rg-905
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00429 z dne 13. 12. 1995
pri subjektu vpisa AVTOHIŠA RAJBAR,
avtomobilske storitve in trgovina, M. So-
bota, d.o.o., sedež: Mikloš Kuzmiča 18,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/02050/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbene pogodbe, družbenih dele-
žev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5823366
Firma: AVTOHIŠA RAJBAR – avto-

mobilske storitve in trgovina, Murska so-
bota, d.o.o.

Skrajšana firma: AVTOHIŠA RAJBAR,
Murska Sobota, d.o.o.

Ustanovitelji: Rajbar Ludvik, Murska
Sobota, Vrbišče 4, vložek 1,493.877,60 SIT,
odgovornost: ne odgovarja, Jurjovič Bogo-
mil, Radenci, Kapelski vrh 27, vložek
1,493.877,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Avtohiša Murska Sobota, d.o.o., Mur-
ska Sobota, Mikloša Kuziča 19, vložek
331.972,80 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja, vsi vstopili 5. 1. 1994.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 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-
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, mehkuž-
ci; 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; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno

s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6521 Finančni zakup (leasing);
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 3420 Proizvodnja karose-
rij za vozila; proizvodnja prikolic in polpri-
kolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motor-
je; 3161 Proizvodnja druge električne opre-
me za stroje in vozila; 55111 Dejavnost ho-
telov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (caatering); 74831 Preva-
janje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.

Rg-906
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00438 z dne 13. 2. 1996
pri subjektu vpisa AGROSERVIS, servis,
proizvodnja, trgovina in transport, Mur-
ska Sobota, p.o., sedež: Koroška cesta 58,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/00170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča last-
ninsko preoblikovanje družbenega podjetja
v delniško družbo, spremembo firme, usta-
noviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti
in vpis članov nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5104076
Firma: AGROSERVIS, servis, trgovi-

na, proizvodnja in transport, d.d.
Skrajšana firma: AGROSERVIS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež:  Murska  Sobota,  Koroška  uli-

ca 58
Osnovni kapital: 127,960.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, odgovornost: ne odgo-
varja; Slovenski odškodninski sklad, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 25, odgovornost: ne od-
govarja; Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja R Slovenije, Ljub-
ljana, Kolodvorska 18, odgovornost: ne od-
govarja; udeleženci notranjega odkupa, od-
govornost: ne odgovarjajo; udeleženci in-
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terne razdelitve, odgovornost: ne odgovar-
jajo – vsi vstopili 31. 8. 1995.

Člani nadzornega sveta: Kos Ludvik, Ko-
vač Karel, Kos Igor, vsi vstopili 31. 8. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 2. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja de-
lov in dodatne opreme za motorna vozila in
njihove motorje; 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; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7430 Tehnični preizkusi in analize.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00413/00457-1995/AK z
dne 22. 12. 1995.

Rg-907
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00844 z dne 6. 2. 1996
pri subjektu vpisa TE–KRO, splošno grad-
beno podjetje, D. Bistrica, d.o.o., sedež:
D. Bistrica 22, Črenšovci, pod vložno št.
1/00444/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih

družbah, spremembo ustanoviteljev in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5371147
Osnovni kapital: 2,120.000 SIT
Ustanovitelji: Ščernjavič Ivan, Črenšov-

ci, D. Bistrica 22, vstopil 28. 2. 1990, vlo-
žek 2,120.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ščernjavič Anton, Črenšovci, Odran-
ci, Kovaška 18, izstopil 25. 5. 1994.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/00844 dne 6. 2. 1996.

Rg-908
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00152 z dne 7. 2. 1996
pri subjektu vpisa TE–KRO, splošno grad-
beno podjetje, D. Bistrica, d.o.o., sedež:
D. Bistrica 22, Črenšovci, pod vložno št.
1/00444/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5371147
Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 2840 Ko-

vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2852 Splošna me-
hanična dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 9271 Prirejanje iger
na srečo.

Rg-909
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00035 z dne 7. 2. 1996
pri  subjektu  vpisa  ZDRAVILIŠČE  RA-
DENSKA S TREMI SRCI, Radenci, p.o.,
sedež:  Zdraviliško  naselje  14,  Radenci,
pod vložno št. 1/00101/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča lastninsko preobliko-
vanje družbenega podjetja v d.d., spremem-
bo firme, osnovnega kapitala, ustanovite-
ljev, dejavnosti, oseb, pooblaščenih za za-
stopanje in vpis članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5056152
Firma: ZDRAVILIŠČE RADENSKA,

družba za opravljanje dejavnosti turiz-
ma, polnitev mineralnih voda in brezal-
koholnih pijač in proizvodnjo polnilne in
pakirne opreme, d.d.

Skrajšana firma: RADENSKA, d.d., Ra-
denci

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 5.061,856.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, od-
govornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenski odškodninski sklad,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, odgovornost: ne
odgovarja; upravičenci iz interne razdeli-
tve, odgovornost: ne odgovarjajo; udeležen-
ci notranjega odkupa, odgovornost: ne od-
govarjajo; kupci iz javne prodaje, odgovor-

nost: ne odgovarjajo, vsi vstopili 21. 9.
1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šefer Herbert, Radenci, Kerenčičeva
8, razrešen 21. 1. 1996; Metličar Edvard,
Radenci, Titova 13, razrešen 12. 1. 1996;
Behek Alojz, Murska Sobota, Dolga ulica
14, razrešen 2. 10. 1995; Huber Franc, Pu-
conci, Brezovci 65a, razrešen 12. 1. 1996;
Lukič Ivan, Radenci, Dalmatinova 3, razre-
šen 12. 1. 1996; direktor Behek Alojz, Mur-
ska Sobota, Dolga ulica 14, imenovan 2. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Vračko Rudolf,
Kumar Andrej, Ilc Aleš, Zbašnik Dušan, Še-
fer Herbert, Rangus Jože, Vidovič Rauter
Sonja, Premzel Borut, Konrad Stanislav, vsi
vstopili 21. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2411 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 4030 Oskrba s paro in
toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in di-
stribucija vode; 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; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
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holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 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; 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; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z 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.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
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; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7482 Pa-
kiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 7512 Dejavnost javnih ustanov, ki
zagotavljajo storitve na področju zdravstva,
izobraževanja, kulture in druge storitve;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 8511 Bol-
nišnična zdravstvena dejavnost; 85121 Os-
novna zdravstvena dejavnost; 85122 Spe-
cialistična ambulantna dejavnost; 85141 Sa-
mostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstve-
ne dejavnosti, d.n.; 90004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge sto-
ritve javne higiene; 92521 Dejavnost muze-
jev; 92522 Varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Dru-
ge storitve za nego telesa.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana št. LP 00434/00233-1996/BR z
dne 24. 1. 1996.

Rg-910
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom št. Srg 483/94 z dne 22. 12. 1995
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membe pri podjetju TRSEK, turistični bi-
ro  Ljutomer,  d.o.o.,  sedež:  Ljutomer,
Glavni  trg  1,  na  registrskem  vložku  št.
1/1919-00 s temile podatki:

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah.

Sprememba osnovnega kapitala družbe,
ki odslej znaša 1,524.234,60 SIT.

Spremeni se dejavnost družbe, ki se od-
slej glasi: organizacija: izletov, potovanj in
prevozov za individualce in skupine doma
in v tujini, strokovnih simpozijev, koncer-
tov, kulturnih in športnih prireditev doma in

v tujini; posredovanje: turističnih informa-
cij, pri prodaji vozovnic vseh vrst doma in v
tujini, pri prodaji vstopnic za športne in kul-
turne prireditve doma in v tujini; rezervaci-
je gostinskih in storitvenih zmogljivosti vod-
niške službe doma in v tujini, pridobitev
turističnih viz ter druge turistične usluge;
prodaja turističnih programov subagentov;
menjalniški posli; posredništvo in komisij-
ski posli na področju prometa blaga in stori-
tev doma in v tujini; trgovina na veliko in
malo ter uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih izdelkov po nomenklaturi blaga trgov-
skih strok, razen strupov, orožja in vojaške
opreme.

Rg-911
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00020 z dne 13. 2. 1996
pod vložno št. 1/02208/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5932181
Firma: TELEING, podjetje za trgovi-

no, storitve in telekomunikacijski inženi-
ring, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljutomer, Razkrižje 23
Osnovni kapital: 1,512.376 SIT
Ustanovitelj: Smolkovič Janez, Ljuto-

mer, Razkrižje 23, vstopil 8. 11. 1996, vlo-
žek 1,512.376 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smolkovič Janez, Ljutomer, Razkriž-
je 23, imenovan 8. 11. 1996, zastopa brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 13. 12. 1996:
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih venti-
lov in drugih elektronskih komponent; 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddaj-
nikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za sne-
manje in predvajanje zvoka in slike; 4521
Splošna gradbena dela; 4531 Električne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
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strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 6312 Skladišče-
nje; 6420 Telekomunikacije; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
13. 2. 1996, s sklepom Srg 20/96.

Rg-912
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00758 z dne 12. 2. 1996
pri  subjektu  vpisa  VIZIJA,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in sto-
ritve, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Koc-
ljeva ul. 13, Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01612/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, družbenikov in njihovih deležev, de-
javnosti in oseb, pooblaščenih za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5667798
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bistrovič Vlado, Varaždin,

Zelendvorska 6, vstopil 13. 7. 1992, vložek
369.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Oreški Dražen, Varaždin, Vukovarska 37,
vstopil 13. 7. 1992, vložek 369.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Buhinjak Bojan,
Maribor, Efenkova 17, vstopil 13. 7. 1992,
vložek 12.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Ciglar Tomo, Varaždin, Ivana Ran-
gera 3, izstopil 25. 7. 1995; Šprem Žaklina,
Varaždin, Harambašičeva 2, izstopila 25. 7.
1995; Oreški Katarina, Ivanec, Prebukovje
78, vstopila 25. 7. 1995, vložek 375.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bistrovič
Katica, Varaždin, Rudžera Boškoviča 6,
Hraščica, vstopila 25. 7. 1995, vložek
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Bistrovič Vlado, razrešen 25. 7. 1995;
družbenik Oreški Dražen, razrešen 25. 7.
1995; direktor Buhinjak Bojan, Maribor,
Efenkova 17, imenovan 25. 7. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev; prokurist Bistro-
vič Vlado, Varaždin, Zelendvorska 6, ime-
novan 25. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 2. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821

Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 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;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 94/00758 dne 12. 2. 1996.

Rg-913
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00237 z dne 21. 12. 1995
pri  subjektu  vpisa  MURALES,  tovarna
masivnega pohištva Ljutomer, p.o., sedež:
Kolodvorska 3, Ljutomer, pod vložno št.
1/00240/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča lastninsko preoblikovanje družbenega
podjetja v delniško družbo, spremembo fir-
me, osnovnega kapitala, dejavnosti in za-
stopnikov ter vpis članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5269741
Firma: MURALES, Tovarna masivne-

ga pohištva, d.d., Ljutomer
Skrajšana firma: MURALES, d.d., Lju-

tomer
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 539,349.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad za razvoj, Ljublja-

na, Kotnikova ul. 28, vstopil 22. 12. 1994,

odgovornost: ne odgovarja; Sl. odškodnin-
ski sklad, Ljubljana, Dunajska 22, vstopil
22. 12. 1994, odgovornost: ne odgovarja;
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska
15, vstopil 22. 12. 1994, odgovornost: ne
odgovarja; udeleženci notranjega odkupa,
vstopili 22. 12. 1994, odgovornost: ne od-
govarjajo; kupci delnic iz javne prodaje,
vstopili 22. 12. 1994, odgovornost: ne od-
govarjajo; upravičenci interne razdelitve,
vstopili 22. 12. 1995, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rož-
man Milan, Ljutomer, Cvetka Golarja 3, raz-
rešen in ponovno imenovan 24. 12. 1994,
zastopa družbo z enakimi pooblastili kot
direktor.

Člani nadzornega sveta: Sraka Stanko,
Potočnik Silvo, Rožman Jožef, vstopili
22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 12. 1995: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja
sedež:nega pohištva; 3612 Proizvodnja po-
hištva za poslovne in prodajne prostore, ra-
zen sedež:nega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedež:nega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
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-
cialiirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 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 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
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hišnimi 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-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6523 Drugo finančno posred-
ništvo, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s hoding družba-
mi; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 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; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana št. LP 245/302/95-MV z dne 26. 5.
1995.

Rg-914
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00691 z dne 27. 12. 1995
pri subjektu vpisa FINMARK, storitveno
in  trgovsko  podjetje,  Odranci,  d.o.o.,
sedež: Odranci, Ravenska 52, Črenšovci,
pod vložno št. 1/01909/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, vpis skrajšane fir-
me in spremembo osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5770874
Skrajšana firma: FINMARK, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,534.000 SIT
Ustanovitelj: Markoja Ivan, Črenšovci,

Odranci, Ravenska 52, vstopil 10. 6. 1993,
vložek 1,534.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
27. 12. 1995, s sklepom Srg 691/94.

Rg-915
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00396 z dne 31. 1. 1996
pod št. vložka 1/02205/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5922097
Firma: VIZUAL, računalniški inženi-

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

govornostjo
Sedež: Tišina, Tropovci, Obrtniška 5
Osnovni kapital: 1,789.852 SIT
Ustanovitelj: Hajdinjak Dušan, Tišina,

Tropovci, Obrtniška 5, vstopil 12. 1. 1996,
vložek 1,789.852 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Haj-
dinjak Dušan, Tišina, Tropovci, Obrtniška
5, imenovan 12. 1. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 31. 1. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in ra-
čunalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter raču-
nalniških naprav; 7260 Druge računalniške
dejavnosti.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo vpisana v sodni register s sklepom
Srg 95/00396 dne 31. 1. 1996.

Rg-916
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom št. Srg 625/94 z dne 29. 1. 1996
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah na
registrskem vložku št. 1/1165/00 s temile
podatki:

Pri družbi:
TILIA, trgovsko, kmetijsko in turistič-

no gostinsko podjetje Bučečovci, d.o.o.,
Bučečovci 8, Križevci.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah.

Sprememba osnovnega kapitala na
1,500.000 SIT, od tega Cmager Silvo, Bu-
čečovci 8, Križevci – 750.000 SIT; Cmager
Nada, Bučečovci 8, Križevci – 750.000 SIT.

Dejavnost družbe se dopolni s prodajo
plina in naftnih derivatov; odkup in prodaja
vseh vrst živine.

Sprememba osebe oziroma pooblastil
osebe, pooblaščene za zastopanje: Cmager
Nada, Bučečovci 8, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-917
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00322 z dne 5. 2. 1996
pri subjektu vpisa JANCOM, podjetje za
trgovino, storitve in zastopanje, Križevci,
d.o.o., sedež: Križevci 77, Križevci v Prek-
murju, pod vložno št. 1/01382/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo firme, sedež:a, osnovnega kapitala, de-
javnosti in osebe, pooblaščene za zastopa-
nje, s temile podatki:

Matična št.: 5690714
Firma:  METALMONT,  trgovina  in

gradbene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: METALMONT, d.o.o.
Sedež: Bogojina, Bogojina 104/b
Osnovni kapital: 1,641.000 SIT
Ustanovitelj: Kučan Janez, Križevci v

Prekmurju, Križevci 77, izstopil 29. 3. 1995;
Casar Anton, Bogojina, Bogojina 104b,
vstopil 29. 3. 1995, vložek 1,641.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kučan Janez, razrešen 29. 3. 1995;
Casar Anton, Bogojina, Bogojina 104b, ime-
novan 29. 3. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 5. 2. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 4523 Gradnja cest, železniških prog, le-
tališč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
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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 motorih 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; 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; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izde-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičinimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo 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; 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; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah vpisana v sodni register s sklepom
Srg 95/00322 dne 5. 2. 1996.

Rg-918
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00429 z dne 18. 1. 1996
pri  subjektu  vpisa  ABC  POMURKA –
SKUPINA PODJETIJ – razvojno sveto-
vanje  in  zastopanje  pomurskega  kme-
tijstva in živilstva, Murska Sobota, d.o.o.,
sedež: Lendavska 11, Murska Sobota, pod
vložno št. 1/00961/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5494753
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žila-

vec Miran, Murska Sobota, Zelena ulica 25,
imenovan 22. 11. 1995, zastopa in predstav-
lja družbo z omejitvijo, da sklepa pravne

posle z materialnimi obveznostmi nad
500.000 SIT ali pravne posle o vlaganju
kapitala po soglasju skupščine družbe; Grof
Gusti, Murska Sobota, Slave Klavore 12,
razrešen 23. 8. 1995.

Rg-919
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00013 z dne 22. 1. 1996
pri  subjektu  vpisa  ABC  POMURKA –
SKUPINA PODJETIJ, razvojno svetova-
nje in zastopanje pomurskega kmetijstva
in živilstva, Murska Sobota, d.o.o., sedež:
Lendavska 11, Murska Sobota, pod vlož-
no št. 1/00961/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naziva osebe,
pooblaščene  za  zastopanje,  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5494753
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žila-

vec Miran, Murska Sobota, Zelena ulica 25,
razrešen 8. 1. 1996; Žilavec Miran, Murska
Sobota, Zelena ulica 25, imenovan 8. 1.
1996, zastopa in predstavlja družbo z ome-
jitvijo, da sklepa pravne posle z materialni-
mi obveznostmi nad 500.000 SIT ali pravne
posle o vlaganju kapitala po soglasju
skupščine družbe.

Rg-920
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00234 z dne 29. 1. 1996
pod št. vložka 1/02203/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904315
Firma: MM * TIM, podjetje za trgovi-

no in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: MM * TIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Apače, Lutverci 23
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanoviteljica: Bogataj Mateja, Apače,

Lutverci 23, vstopila 13. 5. 1995, vložek
1,514.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bogataj Mateja, Apače, Lutverci
23, imenovana 13. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 1. 1996: 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
29. 1. 1996, s sklepom Srg 234/95.

Rg-921
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00324 z dne 7. 2. 1996

pod št. vložka 1/02207/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907802
Firma:  ŠTOKAR,  Export-Import,

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

govornostjo
Sedež:  Tišina,  Tropovci,  Obrtniška

ul. 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štotl Karel, Tišina, Tro-

povci, Obrtniška 1, vstopil 3. 7. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Horvat-Štotl Aleksandra, Maribor, Les-
jakova 31, vstopila 3. 7. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Štotl Karel, Tišina, Tropovci, Obrtniška
1, imenovan 3. 7. 1995, zastopa brez omeji-
tev; družbenica Horvat-Štotl Aleksandra,
imenovana 3. 7. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 2. 1996: 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 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; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7482 Pa-
kiranje.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
7. 2. 1996, s sklepom Srg 324/95.

Rg-922
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 96/00008 z dne 23. 1. 1996
pri subjektu vpisa HRANILNO KREDIT-
NA SLUŽBA LENDAVA, n.sol.o., sedež:
Partizanska 46, Lendava, pod vložno št.
1/00205/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5227917
Sedež: Lendava, Partizanska 20

Rg-923
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00218 z dne 8. 1. 1996
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pri  subjektu  vpisa  IMMORENT  FORT-
MÜLLER, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Par-
tizanska 42, Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/01137/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5550645
Osnovni kapital: 1,516.500 SIT
Ustanovitelj: Fortmüller Fridrich, 8490

Bad Radkesburg, Avstrija, Theatergasse 1,
vstopil 16. 1. 1992, vložek 1,516.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Geder Inga, Radenci, Cankarjeva
6, imenovana 4. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 1930 Proizvodnja obutve; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5124 Trgovina na debe-
lo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecia-
lizirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomska propaganda; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
8. 1. 1996, s sklepom Srg 218/94.

Rg-924
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/01243 z dne 29. 5. 1995
pri subjektu vpisa SKAM–TEL, podjetje
za trgovino, uvoz in izvoz, Murska Sobo-
ta, d.o.o., sedež: Naselje ljudske pravice
49,  Murska  Sobota,  pod  vložno  št.
1/01784/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo, spremembo firme, ustanovi-
teljev, dejavnosti, odgovornosti za obv.
družbe in oseb, pooblaščenih za zastopanje,
s temile podatki:

Firma: PAN ADRIA, VAUPOTIČ IN
ŠERUGA, Podjetje za trgovino, uvoz in
izvoz, Murska Sobota, d.n.o.

Skrajšana firma: PAN ADRIA, VAU-
POTIČ IN ŠERUGA, Murska Sobota,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Vaupotič Maks, Murska
Sobota, Naselje ljudske pravice 49, vstopil
9. 4. 1992, vložek 4.000 SIT, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Šeruga
Emil, Grad, Grad 188b, vstopil 20. 3. 1995,
vložek 4.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Vaupotič Maks, Murska Sobota, Na-
selje ljudske pravice 49, razrešen 20. 3.
1995; direktor Vaupotič Maks, Murska So-
bota, Naselje ljudske pravice 49, imenovan
20. 3. 1995. Pri poslih, ki se ne opravljajo
redno v okviru dejavnosti ali pa so poseb-
nega in rizičnega pomena, odločata druž-
benika skupno. Take odločitve so: pridobi-
tev, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin; gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija
zgradb, razen vzdrževalnih del; kapitalska
udeležba v drugih družbah; kooperacijski
in drugi trajni posli za dobo, ki je daljša od
enega leta; ustanovitev ali ukinitev filial
ali obratov; najem kreditov ali dajanje po-
roštev, če znesek preseže 500.000 SIT;
sprejem ali odpust vodilnih zaposlenih; do-
delitev ali odvzem prokure; direktor Šeru-
ga Emil, Grad, Grad 188b, imenovan 20. 3.
1995. Pri poslih, ki se ne opravljajo redno
v okviru dejavnosti ali pa so posebnega in
rizičnega pomena, odločata družbenika
skupno. Take odločitve so: pridobitev, od-
tujitev ali obremenitev nepremičnin; grad-
nja, rekonstrukcija ali adaptacija zgradb,
razen vzdrževalnih del; kapitalska udelež-
ba v drugih družbah; kooperacijski in dru-
gi trajni posli za dobo, ki je daljša od ene-
ga leta; ustanovitev ali ukinitev filial ali
obratov; najem kreditov ali dajanje poro-
štev, če znesek preseže 500.000 SIT; spre-
jem ali odpust vodilnih zaposlenih; dodeli-
tev ali odvzem prokure.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1995: 01131
Vinogradništvo; 0150 Lov in gojitev divja-
di ter lovske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3530 Pro-
izvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 4531 Elek-
trične inštalacije; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6220 Izredni zračni promet; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7123 Dajanje zračnih plo-
vil v najem; 75253 Druge oblike zaščite in
reševanja; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva.

Preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo je bilo vpisano v sodni regi-
ster dne 29. 5. 1995, s sklepom Srg 1243/94.

Rg-925
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00327 z dne 15. 1. 1996
pri subjektu vpisa TIPO, trgovsko, turi-
stično in uslužnostno podjetje, Murska
Sobota,  d.o.o.,  sedež:  Lendavska  19a,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/00658/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedež:a, osnovnega kapi-
tala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5409853
Firma: AVTOHIŠA MEŠKO, trgovsko,

turistično in uslužnostno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOHIŠA MEŠKO,

d.o.o.
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Sedež: Murska Sobota, Lendavsko na-
selje 31

Osnovni kapital: 2,158.000 SIT
Ustanovitelj: Meško Maksimiljan, Mur-

ska Sobota, Borisa Kraigherja 4, vstopil
22. 8. 1990, vložek 2,158.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 0122 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 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 živimi živalmi; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-

na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 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; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;

7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
15. 1. 1996, s sklepom Srg 327/94.

Rg-926
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00547 z dne 16. 1. 1996
pri subjektu vpisa ŽIVINOPROMET
MALAČIČ, podjetje za proizvodnjo, tr-
govanje in zunanjo trgovino, Murska So-
bota, d.o.o., sedež: Vinke Megle 5, Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/01072/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo sedeža in osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5535727
Sedež: Murska Sobota, Cankarjeva 75
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Malačič Janez, Murska So-

bota, Vinke Megle 5, vstopil 25. 11. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
16. 1. 1996, s sklepom Srg 547/94.

Rg-927
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00648 z dne 12. 12. 1995
pri subjektu vpisa IZZIV, podjetje za po-
pularizacijo avto in moto športa, Kupšin-
ci, d.o.o., sedež: Kupšinci 53, Murska So-
bota, pod vložno št. 1/00286/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje v
družbo z neomejeno odgovornostjo, spre-
membo firme, ustanoviteljev, dejavnosti,
odg. za obv. družbe in oseb, pooblaščenih
za zastopanje ter njihovih po. s temile po-
datki:

Matična št.: 5299497
Firma: IZZIV KARAS & CO, trgovina

na debelo in drobno, prevozi, Kupšinci,
d.n.o.

Skrajšana firma: IZZIV KARAS & Co.,
Kupšinci, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Karas Jože, Murska So-
bota, Kupšinci 53, vstopila 15. 11. 1989,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Kovač Radovan, iz-
stopil 17. 5. 1994; Zobarič Darja, Murska
Sobota, Kupšinci 53, vstopila 17. 5. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Karas Jože, razrešen 17. 5. 1994; druž-
benik Kovač Radovan, razrešen 17. 5. 1994;
direktor Karas Jože, Murska Sobota, Kup-
šinci 53, imenovan 17. 5. 1994, pri poslih,
ki se ne opravljajo redno v okviru dejavno-
sti ali so posebnega in rizičnega pomena,
odločata družbenika skupno, in sicer: prido-
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bitev, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin, gradnja ali rekonstrukcija zgradb, ra-
zen vzdrževalnih del, kapitalska udeležba v
drugih družbah, kooperacijski in drugi traj-
ni posli za dobo, ki je daljša od 1 leta, usta-
novitev ali ukinitev filial in obratov, najem
kreditov ali dajanje poroštev, če znesek pre-
seže 500.000 SIT, sprejem ali odpust vodil-
nih zaposlenih, dodelitev ali odvzem proku-
re; direktorica Zobarič Darja, Murska Sobo-
ta, Kupšinci 53, imenovana 17. 5. 1994, pri
poslih, ki se ne opravljajo redno v okviru
dejavnosti ali so posebnega in rizičnega po-
mena, odločata družbenika skupno, in sicer:
pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepre-
mičnin, gradnja ali rekonstrukcija zgradb,
razen vzdrževalnih del, kapitalska udeležba
v drugih družbah, kooperacijski in drugi
trajni posli za dobo, ki je daljša od 1 leta,
ustanovitev ali ukinitev filial in obratov, na-
jem kreditov ali dajanje poroštev, če znesek
preseže 500.000 SIT, sprejem ali odpust vo-
dilnih zaposlenih, dodelitev ali odvzem pro-
kure.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1995: 2222
Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge
s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.

Preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo je bilo vpisano v sodni regi-
ster dne 12. 12. 1995, s sklepom Srg 648/94.

Rg-928
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00294 z dne 8. 1. 1996
pri subjektu vpisa EUROPAŠPED, podjet-
je za špedicijo, trgovino in storitve, Gor-
nja Radgona, d.o.o., sedež: Kerenčičeva
št. 12, Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00437/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5363993
Osnovni kapital: 1,602.300 SIT
Ustanovitelj: Bezjak Miran, Gornja Rad-

gona, Delavska pot 4, vstopil 2. 3. 1990,
vložek 1,602.300 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
8. 1. 1996, s sklepom Srg 294/94.

Rg-929
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00259 z dne 8. 1. 1996 pri
subjektu vpisa TRIMEX, podjetje za tr-
govske in storitvene dejavnosti, Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Št. Kuzmiča 17, Mur-
ska Sobota, pod vložno št. 1/00715/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje v družbo z neomejeno odgovornostjo,
spremembo firme, dejavnosti in odgovorno-
sti za obveznosti družbe s temile podatki:

Matična št.: 5451175
Firma:  TRIMEX  –  VOGRINČIČ  IN

PARTNER, podjetje za trgovske in stori-
tvene dejavnosti, d.n.o.

Skrajšana  firma:  TRIMEX – VOG-
RINČIČ IN PARTNER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Vogrinčič Boris, Vogrin-
čič Romana, oba iz Murske Sobote, Št. Kuz-
miča 17, vstopila 10. 5. 1990, vložila po
1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil. obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi 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; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti, 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Preoblikovanje v družbo z neomejeno
odgovornostjo je bilo vpisano v sodni regi-
ster dne 8. 1. 1996, s sklepom Srg 259/95.

Rg-930
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00761 z dne 9. 1. 1996
pri  subjektu  vpisa  COKLA,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino, gostinstvo in sto-
ritve, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Koc-
ljeva 13, Gornja Radgona, pod vložno št.

1/01613/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in oseb, pooblašče-
nih za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5668158
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Petek Stjepan, Krapina, Je-

zerišče 40, vstopil 18. 7. 1992, vložek
610.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Rodič Neven, Krapina, Jezerišče 16, vstopil
18. 7. 1992, vložek 610.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Plohl Silva, Gornja Rad-
gona, Kocljeva 13, izstopila 20. 5. 1995;
Rodič Milka, Krapina, Jezerišče 16, vstopi-
la 20. 5. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Kunštek Stjepan, Bregi
Radobojski, Bregi Radobojski 56, vstopil
20. 5. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Petek Mirjana, Bregi
Radobojski, Bregi Radobojski 56, vstopila
20. 5. 1994, vložek 10.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Šolman Ivanka, Šmarje
pri Jelšah, Dobovec pri Rogatcu 1c, vstopi-
la 13. 1. 1995, vložek 240.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Petek Biserka, Kra-
pina, Jezerišče 40, vstopila 20. 5. 1995, vlo-
žek  10.000 SIT,  odgovornost:  ne  odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Petek Stjepan, razrešen 13. 1. 1995; pro-
kurist Petek Stjepan, Krapina, Jezerišče 40,
imenovan 13. 1. 1995; direktorica Šolman
Ivanka, Šmarje pri Jelšah, Dobovec pri Ro-
gatcu 1c, imenovana 13. 1. 1995, pogodbe v
vrednosti nad 10.000 DEM sklepa s soglas-
jem ustanoviteljev.

Dejavnost, vpisana 9. 1. 1996: 5243 Tr-
govina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 1930 Proizvodnja obutve; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih
vrhnjih oblačil; 1920 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6024 Cestni tovorni promet.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
9. 1. 1996, s sklepom Srg 761/94.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 3 – 24. I. 1997 Stran 161

Rg-931
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00780 z dne 16. 1. 1996
pri subjektu vpisa MIKROBIT, družba za
proizvodnjo,  inženiring  in  marketing
elektronskih naprav in sistemov, Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Slovenska ulica 25/I,
Murska Sobota, pod vložno št. 1/00464/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5353726
Firma: MIKROBIT, proizvodnja, in-

ženiring  in  marketing  elektronskih  na-
prav in sistemov, d.o.o.

Skrajšana firma: MIKROBIT, d.o.o.
Sedež: Murska Sobota, Slovenska uli-

ca 25
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Hanč Janez, Murska Sobo-

ta, Černelavci, Lendavska 30, vstopil 20. 4.
1990, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 1. 1996: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov
in drugih elektronskih komponent; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizku-
ševalnih, navigacijskih in drugih instru-
mentov in naprav, razen opreme za indus-
trijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 4531 Električne inštalacije; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računaln-
iških naprav; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
16. 1. 1996, s sklepom Srg 780/94.

Rg-932
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00803 z dne 27. 12. 1995
pri subjektu vpisa TGN – trgovina s kme-
tijskimi proizvodi, Nedelica, d.o.o., Nede-
lica  115a,  Turnišče,  pod  vložno  št.
1/01760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5720770
Osnovni kapital: 2,795.800 SIT
Ustanovitelja: Sobočan Slavko in Kučko

Alojz, oba iz Turnišča, Nedelica 115a, vsto-
pila 22. 2. 1993, vložila po 1,397.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
27. 12. 1995, s sklepom Srg 803/94.

Rg-933
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 95/00143 z dne 8. 1. 1996

pri subjektu vpisa SONCE, storitveno, tr-
govinsko in proizvodno podjetje, Raden-
ci, d.o.o., sedež: Mladinska ul. 6, Radenci,
pod vložno št. 1/00547/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, ustanoviteljev, osnovnega kapitala,
dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zasto-
panje, s temile podatki:

Matična št.: 5894204
Firma: POSCH, podjetje za import-ex-

port, d.o.o.
Skrajšana firma: POSCH, d.o.o.
Sedež:  Gornja  Radgona,  Sp.  Ščavni-

ca 62
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Šandor Aleksandra, izsto-

pila 30. 12. 1994; Posch Johann, Hausmann-
statten, Breitenhilm 77, vstopil 30. 12. 1994,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: dire-
ktorica Šandor Aleksandra, razrešena
30. 12. 1994; direktor Posch Johann, Haus-
mannstatten, Breitenhilm 77, imenovan
14. 11. 1995, zastopa družbo brez omejitev;
prokuristka Tisel Ida, Gornja Radgona, Pod-
grad 35, imenovana 14. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 8. 1. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na 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
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7110 Dajanje avtomobilov 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 na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo ali po pogodbi; 8041 De-
javnost vozniških šol; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9261 Obratovanje športnih objektov; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 92623
Druge športne dejavnosti; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 52481 Trgovina na

drobno s športno opremo; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
8. 1. 1996, s sklepom Srg 143/95.

Rg-934
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 94/00630 z dne 15. 1. 1996
pri subjektu vpisa MAKOTER, podjetje
za trgovino in storitve, Cven, d.o.o., sedež:
Cven  99/d,  Ljutomer,  pod  vložno  št.
1/01009/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedež:a, osnov-
nega kapitala, dejavnosti in imenovanje pro-
kuristov s temile podatki:

Matična št.: 5504384
Firma: MAKOTER, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKOTER, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,519.000 SIT
Ustanovitelji: Makoter Milica, Makoter

Janko, Makoter Saša, vsi iz Ljutomera, Cven
99/d, vstopili 31. 8. 1991, vložili po
1,173.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Makoter Janko, prokurist Makoter Sa-
ša, oba iz Ljutomera, Cven 99/d, oba ime-
novana 5. 7. 1994.

Dejavnost, vpisana 15. 1. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvod-
nja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja va-
lovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gos-
podinjskih, higienskih in toaletnih po-
trebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja pisar-
niških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvod-
nja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov; 2412 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 2414 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Pro-
izvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2416
Proizvodnja plastičnih mas v primarni obli-
ki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka
v primarni obliki; 2420 Proizvodnja razku-
žil, pesticidov in drugih agrokemičnih iz-
delkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2441 Proizvodnja farmacevtskih
surovin; 2442 Proizvodnja farmacevtskih
preparatov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
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sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Pro-
izvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Pro-
izvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z

ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 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; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5162 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.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6711 Storitve finančnih tr-
gov; 6712 Posredništvo z vrednostnimi pa-
pirji; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 6720 Pomožne
dejavnosti v zavarovalništvu in pokojnin-
skih skladih; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem, 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje 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 s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zasposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pa-
kiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je bila vpisana v sodni register dne
15. 1. 1996, s sklepom Srg 630/94.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 2495/94 Rg-22263
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba TAKO, podjetje za gradbeni

inženiring in trgovino, d.o.o., Partizan-
ska 9, Rogaška Slatina, preneha po skraj-
šanem postopku.
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Družba ima eno družbenico, in sicer: Kos
Zdenka, Partizanska 9, Rogaška Slatina, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbeni-
ca.

Sklep je sprejela družbenica dne 19. 5.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 9. 1995

Srg 4255/94 Rg-24888
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba  VKO,  vodovod-kanalizacija-

okolje, d.o.o., Badovinčeva 10, Laško, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Ka-
čič Miran in Kačič Lidija, oba Badovinčeva
10, Laško, ki prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 27. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 1995

Srg 4001/94 Rg-26531
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba INTERTEHNIK, podjetje za

zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ce-
lje, Gorica pri Šmartnem 35, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Knez Franc, Gorica pri Šmartnem 35, Celje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejela družbenica dne 19. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 11. 1995

Srg 94/02503 Rg-31794
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/02503 z dne 3. 1. 1996 pod št.
vložka 1/01847/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5384761
Firma: GOTURS, podjetje za gostins-

tvo, trgovino in turizem, d.o.o., Bukovž-
lak 103, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Bukovžlak 103

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 20. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2503/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Zidanšek Marko, Celje, Bukovžlak 103.

Srg 94/04150 Rg-33543
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04150 z dne 12. 2. 1996 pod št.
vložka 1/02014/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ZALOŽNIK, proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Teharje, Bukovžlak 27/a

Skrajšana  firma:  ZALOŽNIK,  d.o.o.,
Teharje, Bukovžlak 27/a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Teharje, Bukovžlak 27/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenice z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4150/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Založnik Andreja, Bukovžlak 27/a, Te-
harje.

Srg 94/01613 Rg-40087
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01613 z dne 3. 6. 1996 pod št.
vložka 1/03001/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5508053
Firma: RM-Prehrana, trgovsko podjet-

je, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: RM-Prehrana, d.o.o.,

Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Bevkova, n.h.
Osnovni kapital: 8.308,10 SIT
Sklep družbenika z dne 21. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1613/94 z dne 10. 1. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Mastnak Roman, Ul. heroja Lacka 7/a,
Celje.

Srg 94/01534 Rg-43015
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/01534 z dne 29. 7. 1996 pod št.
vložka 1/01238/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5399637
Firma: VALENTINA, trgovina in mod-

na konfekcija, d.o.o., Nad Mlinščico 2, Ra-
deče

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

govornostjo
Sedež: Radeče, Nad Mlinščico 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 21. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1534/94 z dne 10. 1. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jevševar Julij in Jevševar Valentina,
oba Nad Mlinščico 2, Radeče.

Srg 32/95 Rg-48279
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba P & B COMMERCE, trgovina

na debelo in drobno ter zastopanje, d.o.o.,
Celje, Lopata 69, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima štiri družbenike, in sicer:
Bojan Bračun, Trnovlje 172, Celje, Milena
Krizman, Zidanškova 2, Celje, Zlata Mar-
cius, Kraigherjeva 7, Celje in Marcel Zu-
panc, Gotovlje 142/a, Žalec, ki prevzamejo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benike sorazmerno z njihovim deležem.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 27. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 10. 1996

Srg 2105/94 Rg-48280
To sodišče je v registrski zadevi predla-

gateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba TRADE–MARK–VOJNIK Tr-

govina, d.o.o., Vojnik, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Markelc Antona, Ahtikova 3, Vojnik in Šer-
binek Ljudmilo, Ahtikova 3, Vojnik, ki
prevzamata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
2. 9. 1996.

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

Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 1996

Srg 94/00515 Rg-48281

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/00515 z dne 5. 9. 1996 pod št. vložka
1/00804/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Matična št.: 5301548
Firma: MAJA, podjetje za ekonomske,

organizacijske  in  tehnološke  storitve,
d.o.o., Celje, Pucova 4

Skrajšana firma: MAJA, d.o.o., Celje,
Pucova 4

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Pucova 4
Osnovni kapital: 3.500 SIT
Sklep skupščine z dne 14. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 515/94 z dne 19. 9. 1994).
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Milan Ževart, Ul. Alme Karlin 9, Celje.

Srg 94/01665 Rg-48285
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 94/01665 z dne 28. 10. 1996 pod št. vlož-
ka 1/04892/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Firma: ROXY, trgovina in zastopstvo,
d.o.o., Celje, Košnica 10

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

govornostjo
Sedež: Celje, Košnica 10
Osnovni kapital: 130.740 SIT
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1665/94 z dne 18. 6. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ošlak Roman, Košnica n.h., Celje.

KOPER

Srg 94/01538 Rg-31991
Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01538 z dne 5. 1. 1996 pod št. vložka
1/02319/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5511909
Firma: ZADRAVEC, transport, trgo-

vina in proizvodnja, d.o.o., Dekani
Skrajšana firma: ZADRAVEC, d.o.o.,

Dekani
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dekani, Dekani b. št.
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1538/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Sta-
nislav Zadravec, Koper, Pobegova 5.

Srg 94/02660 Rg-44261
Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02660 z dne 23. 8. 1996 pod št. vložka
1/01505/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MERIDIAN, geomeritve, d.o.o.,
Postajališka 2, Portorož

Skrajšana  firma:  MERIDIAN,  d.o.o.,
Portorož

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Portorož, Postajališka 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2660/94 z dne
23. 8. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Du-
šan Križaj, Postajališka 2, Porotorž.

Srg 94/02772 Rg-45886
Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za gos-

podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02772 z dne 2. 9. 1996 pod št. vložka
1/01318/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5387841
Firma: NOVIS, marketing, trgovina in

zastopstva, d.o.o., Izola
Skrajšana firma: NOVIS, d.o.o., Izola
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Izola, Ob progi 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2772/94 z dne
2. 9. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ma-
rino Ferfolja iz Izole, Ob progi 1.

Srg 94/02965 Rg-46578
Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za gos-

podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02965 z dne 18 10. 1996 pod št. vložka
1/01949/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LOMAR, ekonomsko svetovanje,
inženiring in posredovanje, d.o.o., Izola

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

govornostjo
Sedež: Izola, Ulica IX. korpusa 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2965/94 z dne
15. 10. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta  prevzela
Vojko Maver iz Izole, Ul. Zvonimirja Milo-
ša 6 (do sedaj Ulica IX. korpusa 22) in
Mirela Lozej iz Izole, Rožna pot 2.

Srg 94/02675 Rg-47036
Okrožno sodišče v Kopru, oddelek za gos-

podarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02675 z dne 21. 10. 1996 pod št. vložka
1/02532/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5534283
Firma: MACH, d.o.o., trgovina, trans-

port in špedicija, Črni Kal
Skrajšana firma: MACH, d.o.o., Črni

Kal
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črni Kal, Dol 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 2675/94 z dne
21. 10. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ne-
vio Kocjančič, Dol 16, Črni Kal.

KRANJ

Srg 970/96 Rg-31
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 970/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
30. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/667/00 vpiše izbris družbe SIMI
COMMERCE, proizvodnja, trgovina, tu-
rizem, transport, d.o.o., Škofja Loka, s
sedežem Hafnerjevo naselje 97, Škofja Lo-
ka, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 12. 1996

Srg 3810/94 Rg-46188
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 3810/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku z dne
25. 9. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4326/00 vpiše izbris družbe
MACESEN, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Železniki, s se-
dežem v Železnikih, Podporezen 6, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 9. 1996

Srg 473/96 Rg-47364
Družba  RESLES  BEGUNJE,  d.o.o.,

podjetje za predelavo lesa in trgovino, s
sedežem v Begunjah, Zapuže 20, vpisana
na reg. vl. št. 1/2976/00 preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Re-
sman Aleš, Zapuže 20, Begunje.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker so sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 10. 1996

Srg 785/96 Rg-47365
Družba EVROGOZD, gozdne storitve,

d.o.o., Preddvor, s sedežem Preddvor 123,
Preddvor, vpisana na reg. vl. št. 1/3814/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Po-
lajnar Janez, Preddvor 123, Preddvor.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker so sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 10. 1996

Srg 3740/94 Rg-47367
Družba MARFIS, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Podnart, s sedežem Pod-
brezje 10, Podnart, vpisana na reg. vl. št.
1/3196/00 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Fi-
ster Marjan in Fister Marija, oba Podbrezje
10, Podnart.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker so sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 10. 1996
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Srg 440/96 Rg-47369
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 440/96 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku z dne
23. 10. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/441/00 vpiše izbris družbe VILA A,
gostinsko, turistično in trgovsko podjetje
Tržič d.o.o., s sedežem Bistrica 26, Tržič,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 10. 1996

Srg 96/00187 Rg-47411
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 96/00187 z dne 11. 10. 1996 pod št.
vložka 1/02589/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča vpis pripojitve k ALPE-
TOUR EUROŠPED, s temile podatki:

Matična št.: 5532892
Firma: EUROŠPED 2001, mednarod-

na špedicija, d.o.o.
Skrajšana  firma:  EUROŠPED  2001,

d.o.o., Škorja Loka
Pravoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Titov trg 3a
Osnovni kapital: 1,738.383 SIT
Pripojitev k ALPETOUR EUROŠPED,

podjetje za mednarodno špedicijo, p.o. na
podlagi pripojitvene pogodbe z dne 27. 12.
1995. Pripojitev začne veljati z vpisom v
register po sedežu prevzemne družbe.

KRŠKO

Srg 2854/94 Rg-37438
Okrožno sodišče v Krškem je kot regi-

strsko sodišče po predlogu sklenilo:
OBET, podjetje za svetovanje, stori-

tve, inženiring in trgovino, d.o.o., Buko-
šek, Bukošek 65,  se izbriše iz sodnega
registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Ogorevc
Breda, Ulica 21. maja 11, Brežice.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pri-
tožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni inte-
res pri tem sodišču, v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 4. 1996

LJUBLJANA

Srg 2446/96 Rg-32
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

KASMA, trgovina, zastopstva, servis,
d.o.o., Miheličeva 18, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 25. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andi Kregar, Miheličeva
18, 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 ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1996

Srg 3373/96 Rg-33
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

MAGO – RAJ Kočevje, podjetje za
trgovino in turizem, d.o.o., Mala gora 1,
Stara cerkev, Kočevje, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 7. 1996

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Sarkić Irfan, Cesta
notranjskega odreda 16, Sodražica in Blat-
nik Sonja, Mala gora 1, Stara cerkev, z usta-
novitvenim kapitalom 1,774.150 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,774.150 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1996

Srg 3202/96 Rg-34
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba EUROGROSS, d.o.o., Stožice
33, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 6.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Dečman Silva in Deč-
man Milan, oba Ljubljana, Stožice 33, 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,
na vsakega po 4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 1996

Srg 16874/94 Rg-35
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba FARLES, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Pod hrasti 75, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/23712/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Peter Kerševan, Pod hra-
sti 75, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 20.000 SIT in 135.000 SIT v osnovnih
sredstvih, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT in 135.000 SIT v osnovnih sred-
stvih prenese v celoti na ustanovitelja Petra
Kerševana, Pod hrasti 75, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1996

Srg 1843/95 Rg-36
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

SCUOLA DANTE, d.o.o., Ljubljana,
Ul. Angelce Ocepkove 5, reg. št. vl.
1/24319/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Miljana Pavešič, Ul.
Angelce Ocepek 5, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 149.800 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 1996

Srg 1286/96 Rg-37
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

TEN ARS, d.o.o., Kamnik, Kranjska
c. 4/č, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6 1996

Srg 3921/96 Rg-38
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Družba KEL TOM, d.o.o., trgovina z
neživilskimi proizvodi, Kozlarjeva pot 36,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/11521/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomaž Kelher, Kozlarje-
va pot 36, 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 v celoti na ustanovitelja
Tomaža Kelharja, Kozlarjeva pot 36, 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 1996

Srg 3389/96 Rg-39
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

Stik Co., uvozno-izvozno podjetje za
trgovino in storitve, d.o.o., Črna vas 240,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 28. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Lilijana Škafar in Sreč-
ko Škafar, oba Rašiška ulica 16, Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1996

Srg 3391/96 Rg-40
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ERŠI, d.o.o., finančni marketing, iz-
voz-uvoz, trgovina, turizem, proizvodnja,
prevozništvo, Kajuhovo naselje 14, Ko-
čevje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 2. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alojz Eržen in Irena
Eržen, oba Kajuhovo naselje 14, Kočevje, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 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.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1996

Srg 3272/96 Rg-41
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

M TOURS, podjetje za domači in med-
narodni transport, d.o.o., Vurnikova 8,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 14. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mitja Pretnar, Ziherlova
38, 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.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1996

Srg 3253/96 Rg-42
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ALLCOM, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Roška 40, Kočevje, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7. 6.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Bokan, Roška 40,
Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1996

Srg 3252/96 Rg-43
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

EDUCTA, informacijski inženiring,
svetovanje, izobraževanje in trženje,
d.o.o., Šalka vas 43, Kočevje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 26. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miran Novak, Šalka vas
43, Kočevje, 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.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1996

Srg 3298/96 Rg-44
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

ALAUF, trgovina, komisijska proda-
jalna in servis, d.o.o., Cesta VDV brigade
20a, Dol pri Hrastniku, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Alauf Branko, Cesta
VDV brigade 20a, Dol pri Hrastniku, z usta-
novitvenim kapitalom 8.811 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1996

Srg 2715/96 Rg-45
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

EKOS, d.o.o., Kvedrova 10, Ljublja-
na,  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 23. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Milenko Roš st., Ljub-
ljana, Kvedrova 10 in Šimenc Gabrijela,
Ljubljana, Breg 8, z ustanovitvenim kapita-
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lom 1,657.436 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,657.436 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Roš Milenka st. 994.461,60 SIT in Ši-
menc Gabrijelo 662.974,40 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 1996

Srg 3346/96 Rg-46
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

RMV, proizvodno, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Godič 80 F, Stahovi-
ca, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 20. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Remec Mirjana in Re-
mec Vladimir, oba Godič 80 F, Stahovica, 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 ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 1996

Srg 2443/96 Rg-47
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:

No. 32, Auprich, posredništvo, d.n.o.,
Ulica nadgoriških borcev n.h., Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja Auprich Franc in Auprich
Mihaela, oba Bernekerjeva 22, 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 v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1996

Srg 94/06556 Rg-31452
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06556 z dne 14. 7. 1995 pod št. vložka
1/07769/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5397812
Firma: RAKUN, produkcija, posredo-

vanje,  zastopanje,  izvoz-uvoz,  d.o.o.,
Ljubljana, Na Jami 7

Skrajšana firma: RAKUN, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Na Jami 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Gostinčar Borut in Peče

Jože, oba izstopila 9. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Gostinčar Borut, Ljubljana, Bratov
Učakar 136 in Peče Janez, Ljubljana, Beet-
hovnova 5.

Srg 94/06433 Rg-31480
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06433 z dne 14. 7. 1995 pod št. vložka
1/10296/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5448000
Firma:   SERIF,   grafično   podjetje,

d.o.o., Ane Ziherlove 8, Ljubljana
Skrajšana firma: SERIF, d.o.o., Ane Zi-

herlove 8, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ane Ziherlove 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mestek Grega, izstopil

11. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Mestek Grega, Ane Ziherlove 8, Ljub-
ljana.

Srg 94/04368 Rg-31877
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04368 z dne 28. 12. 1995 pod št. vložka
1/14036/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: INEKA, inštitut za ekonomske
analize, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: INEKA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 114
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Banič Ivo, Faleskini Ra-

do, Kebrič Ivan in Malerič Dušanka, vsi
izstopili 22. 4. 1994.

Sklep skupščine z dne 22. 4. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Banič Ivo, Tbilisijska 114, Ljubljana,
Faleskini Rado, Pod jelšami 36, Ljubljana,
Kebrič Ivan, Miklavčeva 4, Ljubljana in Ma-
lerič Dušanka, Metoda Mikuža 20, Ljublja-
na.

Srg 95/05313 Rg-34193
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05313 z dne 14. 11. 1995 pod št. vložka
1/26847/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi zavrnitve
vpisa – Srg 4686/95 s temile podatki:

Matična št.: 5918227
Firma:  PUPINOVA  PLAVA  LINIJA

PLUS, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PUPINOVA PLAVA

LINIJA PLUS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška c. 43
Osnovni kapital: 1,553.000 SIT
Ustanovitelji: Društvo Fondacija Pupin,

Stanić Momčilo, Klašnja Momčilo, Šurlan
Miloš, Ćikić Milovan in Šutanovac Milen,
vsi izstopili 11. 11. 1995.

Izbris družbe zaradi razveljavitve sklepa
Srg 4686/95 z dne 14. 11. 1995. Sklep o
zavrnitvi je priloga k sklepu Srg 5313/95.

Srg 94/15430 Rg-36777
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15430 z dne 9. 2. 1996 pod št. vložka
1/11528/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PETROL-TRADE, podjetje za
trgovino z naftnimi derivati, d.o.o., Ljub-
ljana, Linhartova 3/a

Skrajšana  firma:  PETROL-TRADE,
d.o.o., Ljubljana, Linhartova 3/a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 3/a
Osnovni kapital: 12,790.640 SIT
Ustanovitelj: PETROL Trgovina, r.o., iz-

stopil 15. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel PETROL, podjetje za notranjo in zuna-
njo trgovino ter finančno poslovanje, r.o.,
Dunajska 50, Ljubljana.

Srg 94/07472 Rg-38463
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07472 z dne 22. 4. 1996 pod št. vložka
1/17949/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča predlog za izbris družbe po skraj-
šanem postopku s temile podatki:

Firma: CONCORDIA, podjetje za za-
stopanje in nadzor, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Ljubljana,  Ulica  bratov  Ško-

fov 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
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Ustanoviteljica: Pavlin Cecilija, izstopi-
la 16. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Cecila Pavlin, Ul. bratov Škofov 1,
Ljubljana.

Srg 94/04097 Rg-40582
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04097 z dne 18. 4. 1996 pod št. vložka
1/11305/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5468728
Firma:  JOE,  posredniško  podjetje,

d.o.o., Grosuplje, Velika Račna 21
Skrajšana firma: JOE, d.o.o., Grosuplje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grosuplje, Velika Račna 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Okorn Jože in Okorn Min-

ka, oba izstopila 21. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Okorn Jože in Okorn Minka, oba Veli-
ka Račna 21, Grosuplje.

Srg 94/07518 Rg-41169
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07518 z dne 9. 4. 1996 pod št. vložka
1/18044/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TINECCA, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in turizem, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  TINECCA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tratnikova 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Pilih Maja, izstopila

13. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Maja Pilih, Tratnikova 24, Ljubljana.

Srg 94/07519 Rg-41170
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07519 z dne 9. 4. 1996 pod št. vložka
1/17207/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TINEX, podjetje za trgovino,
marketing, kmetijsko proizvodnjo, pro-
izvodnjo živilskih proizvodov in turizem,
d.o.o., Ljubljana, Tratnikova 24

Skrajšana firma: TINEX, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tratnikova 24
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pilih Martin, izstopil 13. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Martin Pilih, Tratnikova 24, Ljubljana

Srg 94/11516 Rg-41659
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11516 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/14456/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: C & K, podjetje za trženje in
marketing, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: C & K, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bohinjčeva 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kokalj Vida in Celarc To-

mislav, oba izstopila 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kokalj Vida, Bohinjčeva 19, Ljubljana
in Celarc Tomislav, Dol 28, Borovnica.

Srg 96/01932 Rg-43251
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01932 z dne 10. 6. 1996 pod št. vložka
1/01771/06 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča lastninsko preoblikovanje
TOZD-a, vpisano na št. reg. vl. 1/27497/00
s temile podatki:

Matična št.: 5044073
Firma:  TOZD  ELEKTROSERVISI,

o.sub.o., v sestavi DO: ELEKTRO Ljub-
ljana, n.sub.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika:o.sub.o.
Sedež: Ljubljana, Glavarjeva 14
S sklepom Srg 1932/96 z dne 10. 6. 1996

se vpiše pri TOZD ELEKTROSERVISI,
o.sub.o. lastninsko preoblikvoanje s firmo:
ELEKTROSERVISI, proizvodnja, trgovina,
montaža, servisiranje, d.d., Ljubljana in je
vpisano pod št. reg. vložka 1/27497/00.

Srg 94/16519 Rg-44039
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16519 z dne 10. 7. 1996 pod št. vložka
1/04922/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LOGOS PLUS, podjetje za je-
zikovno izobraževanje, svetovanje in or-
ganizacijo seminarjev, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: LOGOS PLUS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljice: Ažman-Bizovičar Mag-

dalena, Findeisen Dušana in Lavrenčič-Špe-
gel Apolonija, vse izstopile 19. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 19. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zele Magdalena Ažman-Bizovičar, Pod tur-
nom 5, Ljubljana, Dušana Findeisen, Rihar-
jeva 28, Ljubljana in Apolonija
Lavrenčič-Špegel, Bratov Učakar 4, Ljub-
ljana.

Srg 94/15819 Rg-45763
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15819 z dne 5. 9. 1996 pod št. vložka
1/06820/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa s temile podatki:

Firma: U & D, podjetje za marketing –
inženiring in izdelavo strokovnih publi-
kacij in katalogov, d.o.o.

Skrajšana firma: U & D, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grosuplje, Sp. Slivnica 56
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ulaga Marijan in Dacar

Barbara, oba izstopila 28. 11. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marijan Ulaga, Sp. Slivnica 56, Gro-
suplje in Dacar Barbara, Šarhova 18, Ljub-
ljana.

Srg 94/05779 Rg-45945
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05779 z dne 5. 9. 1996 pod št. vložka
1/15281/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: WILD, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, svetovanje, trgovino in storitve,
Litija

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

govornostjo
Sedež: Litija, Cesta komandanta Sta-

neta 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Batič Zlatka in Batič Ja-

nez, oba izstopila 9. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 9. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Batič Zlatka in Batič Janez, oba Litija,
Cesta komandanta Staneta 3.

Srg 94/05242 Rg-45946
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05242 z dne 5. 9. 1996 pod št. vložka
1/20850/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
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družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: IMOVINA INŽENIRING, pod-
jetje za gradbeni inženiring in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Jana Husa 43

Skrajšana firma: IMOVINA INŽENI-
RING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Jana Husa 43
Osnovni kapital: 140.016 SIT
Ustanovitelja: Časar Aleš in Tomažič

Igor, oba izstopila 3. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Aleš Časar, Ljubljana, Jana Husa 43 in
Igor Tomažič, Ljubljana, Gornji trg 44.

Srg 94/04161 Rg-45974
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04161 z dne 31. 7. 1996 pod št. vložka
1/11185/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:   ITM-SERVIS,   inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Vošnjakova 5

Skrajšana firma: ITM-SERVIS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kolbe Marija, izstopila

22. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 4. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Kolbe Marija, Vošnjakova 5, Ljublja-
na.

Srg 94/15027 Rg-46004
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15027 z dne 12. 8. 1996 pod št. vložka
1/23969/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  TRANSLATOR,  prevajanje,
storitve, trgovina, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana   firma:   TRANSLATOR,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Bratovševa  plo-
ščad 8

Osnovni kapital: 131.292 SIT
Ustanoviteljica: Humljan Helena, izsto-

pila 25. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 10. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Helena Humljan, Bratovševa ploščad
8, Ljubljana.

Srg 96/02062 Rg-46023
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/02062 z dne 31. 7. 1996 pod št. vložka
1/16130/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt s temile podatki:

Firma: AL-MA, družba za računovod-
sko knjigovodska opravila, finančni ser-
vis in trgovino, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: AL-MA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 3
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Špan Marko, izstopil 31. 7.

1996.
Izbris zaradi prenosa sedeža, sedaj vpi-

san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod
vložno št. 1/05803/00.

Srg 95/01908 Rg-46027
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01908 z dne 8. 8. 1996 pod št. vložka
1/12129/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  MONITOR,  software,  inženi-
ring in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  MONITOR,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Linhartova 90
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Jalen Marko, izstopil

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Marko Jalen, Linhartova 90, Ljubljana.

Srg 94/20080 Rg-46029
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20080 z dne 8. 8. 1996 pod št. vložka
1/14158/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: A + A, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Brodarjev trg 3, Ljubljana

Skrajšana firma: A + A, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Brodarjev trg 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Hribernik Alenka, izsto-

pila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Hribernik Alenka, Kržičeva 2, Ljub-
ljana.

Srg 96/01092 Rg-46676
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01092 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/10373/00 izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5459273
Firma:  KOVAČ  in  partner,  d.n.o.,

gradbeno, storitveno in trgovsko podjet-
je, Ljubljana

Skrajšana firma: KOVAČ in partner,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana Polje, Polje c. V/5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Jože in Kovač Bo-

jan, oba izstopila 19. 2. 1996.
Sklep skupščine z dne 19. 2. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kovač Jože in Kovač Bojan, oba Pot v
Smrečje 22, Ljubljana.

Srg 94/20154 Rg-46687
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/20154 z dne 23. 10. 1996 pod št.
vložka 1/05797/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s te-
mile podatki:

Firma: FRUTEKS, podjetje za sveto-
vanje, inženiring, posredovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Lončarska steza 12

Skrajšana  firma:  FRUTEKS,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Lončarska steza 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Hribar Janez, izstopil

30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Hribar Janez, Lončarska steza 12, Ljub-
ljana.

Srg 94/14658 Rg-46699
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14658 z dne 23. 10. 1996 pod št. vložka
1/13849/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: GRATVIG, gradbeno, trgovsko
in gostinsko podjetje, d.o.o., Kočevje

Skrajšana firma: GRATVIG, d.o.o., Ko-
čevje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Željne 52/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Marvin Vinko, izstopil

10. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 10. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Mavrin Vinko, Željne 52/a, Kočevje.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 170 Št. 3 – 24. I. 1997

Srg 96/01472 Rg-46697
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01472 z dne 23. 10. 1996 pod št. vložka
1/17822/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: JOHNNIE, gradbena dela, pre-
vozniške in gostinske usluge, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  JOHNNIE,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Brilejeva 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kropivšek Olga, izsto-

pila 27. 3. 1996.
Sklep skupščine z dne 27. 3. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Kropivšek Olga, Brilejeva 14, Ljublja-
na.

Srg 96/03133 Rg-46708
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03133 z dne 12. 9. 1996 pod št. vložka
1/12126/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k IMP, inženiring, montaža, proizvodnja,
d.d., Ljubljana (1/5217/00), s temile podat-
ki:

Matična št.: 5498287
Firma: LINEA, podjetje za računovod-

ske in finančne storitve ter svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Titova 37

Skrajšana firma: LINEA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Titova 37
Osnovni kapital: 1,200.000 SIT
Ustanovitelji: Stiškovski Marjeta, Žagar

Janez, Vuga Breda, IMP, inženiring, monta-
ža, proizvodnja, r.o., Hočevar Anica, Iste-
nič Olga, Kotar Marija, Luznar Frančiška,
Miladinovič Breda, Modic Silva, Pečar Si-
mona, Repanšek Ema in Rotar Marija, vsi
izstopili 9. 12. 1994.

S sklepom Srg 3133/96 z dne 12. 9. 1996
se  vpiše izbris iz sodnega registra zaradi
pripojitve k IMP, inženiring, montaža, pro-
izvodnja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 7
(1/5217/00), na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 9. 12. 1994.

Srg 96/03132 Rg-46709
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03132 z dne 12. 9. 1996 pod št. vložka
1/12127/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k IMP, inženiring, montaža, proizvodnja,
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 7,
(1/5217/00), s temile podatki:

Matična št.: 548677
Firma: IMP INŽENIRING, podjetje za

inženiring in consulting, d.d.
Skrajšana  firma:  IMP  INŽENIRING,

d.d., Ljubljana, Dunajska 7

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Ljubljana, Dunajska 7
Ustanovitelji: IMP, inženiring, montaža,

proizvodnja, r.o., Bertoncelj Gabrijela, Be-
nigar Katarina, Belej Sonja, Basnec Marija,
Bajec Marjan, Babnik Janez, Anderlič
Franc, Ambrož Drago, Alič Ljubo in ostali
ustanovitelji od zap. št. 11 do 124, kot so
razvidni iz reg. lista 2, ki je v spisu, vsi
izstopili 12. 12. 1994.

S sklepom Srg 3132/96 z dne 12. 9. 1996
se vpiše izbris iz sodnega registra zaradi
pripojitve k IMP, inženiring, montaža, pro-
izvodnja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 7
(1/5217/00), na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 12. 12. 1994.

Srg 94/03818 Rg-46723
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03818 z dne 19. 9. 1996 pod št. vložka
1/16547/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5608902
Firma:  A.R.K.,  storitve,  trgovina,

d.o.o., Ribnica na Dolenjskem
Skrajšana firma: A.R.K., d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ribnica, Struška ul. 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Klun Gordana, izstopila

21. 4. 1994.
S sklepom Srg 3818/94 z dne 19. 9. 1996

se vpiše izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila mo-
rebitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Klun Gordana, Struška ul. 14, Ribnica.

Srg 94/09549 Rg-46799
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09549 z dne 12. 6. 1996 pod št. vložka
1/06687/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5359996
Firma: P3, podjetje za psihološko sve-

tovanje in psihološko pripravo, d.o.o., Sp.
Gameljne 95, Ljubljana-Šmartno

Skrajšana firma: P3, Ljubljana-Šmart-
no, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana-Šmartno,  Sp.  Ga-
meljne 95

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Petruša Andrej, izstopil

16. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Petruša Andrej, Sp. Gameljne 95, Ljub-
ljana-Šmartno.

Srg 94/09550 Rg-46800
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09550 z dne 12. 6. 1996 pod št. vložka

1/21960/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FRANK, trgovina, inženiring in
zastopanje, d.o.o., Imovica

Skrajšana firma: FRANK, d.o.o., Imo-
vica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Lukovica, Imovica 16
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Franko Simon in Franko

Jože, oba izstopila 29. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Franko Simon in Franko Jože, oba Imo-
vica 16, Lukovica.

Srg 94/09581 Rg-46801
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09581 z dne 12. 6. 1996 pod št. vložka
1/18114/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PETOMA, d.o.o., podjetje za tr-
govino, zastopanje in proizvodnjo, Vrhnika

Skrajšana firma: PETOMA, d.o.o., Vrh-
nika

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vrhnika, Lesno brdo 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jereb Tone, izstopil 25. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Jereb Tone, Lesno brdo 16, Vrhnika.

Srg 94/09669 Rg-46802
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09669 z dne 12. 6. 1996 pod št. vložka
1/14223/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: UNNA, agencija za založništvo,
svetovanje in trženje, Trzin, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Mengeš, Zorkova 9, Trzin
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Učak Metka, izstopila

26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Učak Metka, Zorkova 9, Trzin, Mengeš.

Srg 96/04774 Rg-46901
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04774 z dne 10. 10. 1996 pod št. vložka
1/12003/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k družbi BENO, d.o.o., s temile podatki:
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Matična št.: 5701074
Firma: MARJAN, podjetje za trgovino

in storitve, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: MARJAN – Ljublja-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Saveljska 61
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Dovč Marjan, izstopil 27. 4.

1994.
Vpiše se sklep skupščine z dne 27. 4.

1994 o pripojitvi k družbi BENO, trgovina
in storitve, Ljubljana, d.o.o., Saveljska 61,
vpisana pri vl. št. 1/11752/00, na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 27. 4. 1994.

Pripojitev začne veljati z vpisom v regi-
ster prevzemne družbe.

Srg 94/08320 Rg-46953
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08320 z dne 26. 6. 1996 pod št. vložka
1/20671/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: HOCH, podjetje za trgovino,
inženiring, zastopstvo, storitve in razisko-
valne dejavnosti d.o.o., Ljubljana, Viž-
marska pot 38a

Skrajšana firma: HOCH, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vižmarska pot 38a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Hočevar Chomicki Met-

ka, izstopila 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Hočevar Chomicki Metka, Vižmarska
pot 38a, Ljubljana.

Srg 96/00031 Rg-47003
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00031 z dne 16. 10. 1996 pod št. vložka
1/22273/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KUM – PLAST, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo, gostinstvo, trgovino in za-
stopstva, Prešernova 1, Zagorje

Skrajšana firma: KUM – PLAST, d.o.o.,
Zagorje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zagorje, Prešernova 1
Osnovni kapital: 127.500 SIT
Ustanovitelj: Ule Jože, izstopil 5. 1.

1996.
Sklep skupščine z dne 5. 1. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ule Jože, Selo 48, Zagorje ob Savi.

Srg 96/00032 Rg-47004
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

96/00032 z dne 18. 10. 1996 pod št. vložka
1/15806/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PODGORA, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, proizvodnjo, pre-
delavo, svetovanje in poslovne storitve,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  PODGORA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana Šentvid, Cesta An-
dreja Bitenca 22a

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Šalehar Matija in Gračan

Niko, oba izstopila 16. 1. 1996.
Sklep skupščine z dne 16. 1. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Matija Šalehar, Cesta Andreja Bitenca
22a, Ljubljana.

Srg 96/03025 Rg-47010
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03025 z dne 18. 10. 1996 pod št. vložka
1/25173/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5832853
Firma: JANŠA B & N, trgovina, po-

sredništvo,  gradbeništvo  in  inženiring,
d.n.o., Ljubljana

Skrajšana firma: JANŠA B & N, d.n.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Preglov trg 4
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Janša Boris in Janša Na-

dija, oba izstopila 14. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 14. 6. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Janša Boris in Janša Nadija, oba Pre-
glov trg 4, Ljubljana.

Srg 96/00453 Rg-47262
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00453 z dne 29. 8. 1996 pod št. vložka
1/20260/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5697263
Firma: FAMIS, d.o.o., izvoz–uvoz, tr-

govina na debelo in drobno in storitve,
Ljubljana, V Murglah 10, BOUTIQUE
CARLOS, Ljubljana, Cesta v Mestni log

Skrajšana firma: FAMIS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Cesta v Mestni log –

TPC Murgle
Ustanovitelji: Breznik Franc, Breznik

Miroslava, Breznik Maja in Breznik Saša,
vsi izstopili 24. 1. 1996.

MARIBOR

Srg 3762/94 Rg-48
Družba  ISS  SERVISYSTEM  HOSPI-

TAL SERVICE, d.o.o., Ulica talcev 1, Ma-
ribor, katere ustanovitelj je ISS SERVISYS-
TEM MARISCHKA, Gesellschaft m.b.H.,
Brunnerstr. 85, 1210 Wien, Republika Avstri-
ja, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 24. 6.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel ISS
SERVISYSTEM MARISCHKA, Gesellsc-
haft m.b.H. Brunnerstr. 85, 1210 Wien, Re-
publika Avstrija.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1995

Rg-49
Družba BIRO OFFICE, trgovsko, sto-

ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Glavni trg 6, Maribor, katere ustanovitelja
sta Jože Kovač, Maribor, Tavčarjeva 11 in
Alenka Kovač, Wilhelm, Rababe Strasse 18,
po sklepu skupščine družbe z dne 16. 11.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Jože Ko-
vač, Maribor, Tavčarjeva 11 in Alenka Ko-
vač, Wilhelm, Rababe Strasse 18.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 1. 1995

Srg 1034/95 Rg-50
Družba LIMA, posredniško in sveto-

valno podjetje, d.o.o., Kardeljeva 69, Ma-
ribor, katere ustanoviteljici sta Likar-Čer-
ne Marjetka, Kardeljeva 69, Maribor in Šilc
Zdenka, Maistrova 16, Maribor, po sklepu
ustanoviteljic družbe z dne 19. 12. 1994,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Likar-Čer-
ne Marjetka, Kardeljeva 69, Maribor in Šilc
Zdenka, Maistrova 16, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 5. 1996

Srg 4755/94 Rg-51
Družba SEJALEC, trgovsko podjetje,

d.o.o., katere ustanovitelj je Anton Žuran,
Podgorci 13, Podgorci, po sklepu skupščine
družbe z dne 13. 12. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Anton Žu-
ran, Podgorci 13, Podgorci.
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Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 1. 1995

Srg 4846/94 Rg-52
Družba TAURUS, podjetje za storitve

in trgovino, d.o.o., Počehovska 28, katere
ustanovitelj je Miroslav Senekovič, Poče-
hovska 28, Maribor, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 29. 11. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Miroslav Se-
nekovič, Počehovska 28, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 9. 1995

Srg 94/05155 Rg-26285
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05144 z dne 24. 10. 1995
pod št. vložka 1/07248/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: GER-PROM, podjetje za trgo-
vinsko dejavnost in storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ul. heroja Mašere in

Spasiča 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Gerjevič Stanislav, izstopil

23. 10. 1995.

Srg 94/05997 Rg-26535
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05997 z dne 9. 11. 1995 pod
št. vložka 1/02304/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5380260
Firma: BOJMAR, trgovina in računal-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ptujska cesta 301
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Radovič Marko in Godec

Bojan, oba izstopila 4. 11. 1995.

Srg 5893/94 Rg-15
Družba Podjetje za svetovanje, obliko-

vanje in sestavljanje tekstov za ekonom-
sko in agencijsko svetovanje, posredova-
nje in zastopanje BRIHTA, d.o.o., Mari-
bor, Kettejeva 25, katere ustanovitelja sta
Jožef Ozvaldič in Danica Ozvaldič, oba Ma-
ribor, Kettejeva 25, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Jožef Oz-

valdič in Danica Ozvaldič, oba Maribor,
Kettejeva 25.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 9. 1995

Srg 94/04802 Rg-10029
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04802 z dne 14. 12. 1995
pod št. vložka 1/08134/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5763487
Firma: ŠTRENCA, proizvodnja, trgo-

vina, export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTRENCA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Moša Pija-

de 5
Osnovni kaptial: 130.009 SIT
Ustanoviteljica: Kobale Stanislava, iz-

stopila 11. 12. 1995.

Srg 94/01894 Rg-10048
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/01894 z dne 19. 12. 1995
pod št. vložka 1/01893/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5413834
Firma: BENMIX, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, storitve in projektiranje,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 33/b
Osnovni kaptial: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Benko Nataša, Kristan An-

ka in Benko Marjan, vsi izstopili 18. 12.
1995.

Srg 94/05377 Rg-31530
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05377 z dne 15. 1. 1996 pod
št. vložka 1/08252/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5777844
Firma: KOMNAS, proizvodno, stori-

tveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMNAS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovneska Bistrica, Pretrež 2/a
Osnovni kaptial: 127.000 SIT
Ustanovitelja: Leskovar Srečko in Le-

skovar Majda, oba izstopila 6. 1. 1996.

Srg 94/05621 Rg-32667
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05621 z dne 1. 2. 1996 pod
št. vložka 1/05185/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: STREK, podjetje za ekonom-
sko poslovne storitve in izdelavo investi-
cijskih programov, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Cankarjeva 16
Osnovni kaptial: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Strelec Nevenka, izsto-

pila 3. 1. 1996.

Srg 94/06805 Rg-32725
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/06805 z dne 1. 2. 1996 pod
št. vložka 1/02584/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5402000
Firma: METKA, podjetje za proizvod-

njo, trgovino, export-import ter storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Slovenska  Bistrica,  Črešnje-

vec 4
Osnovni kaptial: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Rajh Metka, izstopila

6. 1. 1996.

Srg 94/05331 Rg-32745
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05331 z dne 1. 2. 1996 pod
št. vložka 1/07035/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5681782
Firma: AGROLAND, trgovsko in sto-

ritveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROLAND d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Korčetova 12
Osnovni kaptial: 163.800 SIT
Ustanovitelj: Osrajnik Gorazd, izstopil

6. 1. 1996.

Srg 94/05632 Rg-36358
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/05632 z dne 18. 3. 1996 pod
št. vložka 1/07577/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: VETSVET, prizvodnja, trgovi-
na, storitve, posredništvo, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Lenart v Slovenskih Goricah,

Lackova 59
Osnovni kaptial: 191.952 SIT
Ustanovitelja: Dokl Milan in Dokl Blan-

ka, oba izstopila 5. 2. 1996.

Srg 94/04929 Rg-36367
Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-

pom Srg št. 94/04929 z dne 13. 3. 1996 pod
št. vložka 1/06172/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:
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Matična št.: 5691095
Firma: UNIPOR, gradbeništvo, trgovi-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Trčova 271
Osnovni kaptial: 105.000 SIT
Ustanovitelja: Kranjc Silva in Kranjc Da-

niel, oba izstopila 5. 2. 1996.

MURSKA SOBOTA

Srg 1329/94 Rg-47199
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Proizvodno  podjetje  PETROLES,  G.

Petrovci, d.o.o., G. Petrovci 83, vpisano
pod vl. št. 1/1036/00,  katere ustanovitelj je
Lucu Franc, G. Petrovci 83, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 27. 12. 1994.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema ustanovitelj
Lucu Franc, G. Petrovci 83.

Po prenehanju družbe prevzame premo-
ženje ustanovitelj.

Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, ker bo sicer sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 11. 1996

Srg 282/94 Rg-48004
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
MEKA, zadruga za vzrejo drobnice,

Šalinci, z.o.o., Šalinci 6, Križevci pri Lju-
tomeru, vpisano v vl. št. 2/48-00, preneha
po skrajšanem postopku z zakonom o gospo-
darskih družbah po sklepu z dne 22. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in za-
poslenih delavcev.

Sukič Franc, Šalinci 6, Štuhec Vlado,
Logarovci 52 in Slavinec Jože, Cven 43, kot
ustanovitelji prevzemajo obveznost plačila
vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov razdeli
med ustanovitelje v razmerju ustanovitve-
nih deležev.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Urad-
nem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 11. 1996

NOVA GORICA

Srg 94/02126 Rg-36952
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02126 z dne 15. 3. 1996 pod
št. vložka 1/00648/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku,
s temile podatki:

Matična št. 5325633

Firma: ZIPER, proizvodnja in trgovi-
na Šmartno, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Kojsko, Šmartno 79
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Peršolja Ivan in Peršolja Zdenka, oba
Šmartno 79, Kojsko.

Rg-44395
Družba CONIT, consulting in trgovi-

na, Nova Gorica, d.o.o., s sedežem Pod
Grčno 8, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru
s št. reg. vl. 1-431-00 preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 28. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Bremec Metka, Vogr-
sko 170/b, Volčja Draga, ki prevzema ob-
veznsot plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljice 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 regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 12. 1994

Srg 96/00387 Rg-46206
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00387 z dne 13. 9. 1996 pod
št. vložka 1/01216/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku,
s temile podatki:

Matična št. 5413478
Firma: SENIOR, zunanja in notranja

trgovina, d.o.o., Volčja Draga
Skrajšana firma: SENIOR, d.o.o., Volč-

ja Draga
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Volčja Draga, Volčja Draga 21a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 12. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Sluga
Severina, Volčja Draga 21, Volčja Draga.

Srg 94/02202 Rg-46321
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 94/02202 z dne 2. 9. 1996 pod št.
vložka 1/03087/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku, s temile podatki:

Matična št. 5762600
Firma: KLAB, d.o.o., inženiring, Bilje
Skrajšana firma: KLAB, d.o.o., Bilje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Renče, Bilje 128
Osnovni kapital: 170.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 26. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Klančič Benjamin, Bilje 128, Renče.

Srg 96/00333 Rg-47111
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00333 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/02576/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku,
s temile podatki:

Matična št. 5705789
Firma:  SIMAS  SIMČIČ & SIMČIČ,

podjetje za proizvodnjo, inženiring in tr-
govino, d.n.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: SIMAS SIMČIČ &
SIMČIČ, d.n.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Gradnikove bri-
gade 4

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 24. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Simčič Katarina in Simčič Srečko, oba
Ul. Gradnikove brigade 4, Nova Gorica.

Srg 96/00188 Rg-47112
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00188 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/03382/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku, s temile podatki:

Matična št. 5838754
Firma: LAPANJA, trgovina in stori-

tve, d.o.o., Slap ob Idrijci
Skrajšana firma: LAPANJA, d.o.o., Slap

ob Idrijci
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slap ob Idrijci, Slap ob Idrijci

št. 37a
Osnovni kapital: 2.055.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 15. 4. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Lapanja Lenka, Slap ob Idrijci 37/a,
Slap ob Idrijci.

Srg 95/00225 Rg-47115
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 95/00225 z dne 18. 10. 1996
pod št. vložka 1/01765/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku,
s temile podatki:

Matična št. 5533210
Firma: VENERA, d.o.o., storitveno in tr-

govsko podjetje Ajdovščina, Vilharjeva 52
Skrajšana firma: VENERA, d.o.o., Aj-

dovščina
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ajdovščina, Vilharjeva 52
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 25. 1. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Krapež
Zdravko, Vilharjeva 41/j, Ajdovščina.

Srg 96/00310 Rg-47116
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00310 z dne 18. 10. 1996 pod
št. vložka 1/00467/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5305179
Firma: BO NI-ŠPED, špedicija, trans-

port in zunanja trgovina, d.o.o., Šempeter
pri Gorici

Skrajšana firma: BO NI-ŠPED, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter, MMP Vrtojba – B 11
Osnovni kapital: 8,742.946 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 17. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
AUTOTRANSPORTNO PREDUZEČE AU-
TOPREVOZ Maglaj, dioničko društvo sa p.o.,
Davida Djurića, d.d., Maglaj, ki ga zastopa
direktor Muhamed Osmić in Dragičevič Luci-
ja, Prvačina 53/a, Dornberk.

Srg 96/00379 Rg-47117
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00379 z dne 18. 10. 1996 pod
št. vložka 1/02517/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5627893
Firma: SOBANTOUR, d.o.o., trgovina

na debelo, Vrtojba
Skrajšana firma: SOBANTOUR, d.o.o.,

Vrtojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter, Cesta na Čuklje 29b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 2. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Soban Boris, Cesta na Čuklje 29b, Vrtojba.

Srg 96/00378 Rg-47118
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00378 z dne 18. 10. 1996 pod
št. vložka 1/01806/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5520398
Firma: ANNE KOCE & JURJEVČIČ,

d.n.o., podjetje za izobraževanje in preva-
janje, Idrija

Skrajšana firma: ANNE KOCE & JUR-
JEVČIČ, d.n.o., Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Idrija, Grilčeva 26
Osnovni kapital: 12.390 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 2. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Ana Koce Jurjevčič in Jurjevčič Marjan, oba
Grilčeva ul. 26, Idrija.

Srg 96/00386 Rg-47119
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00386 z dne 18. 10. 1996 pod
št. vložka 1/00566/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5317312
Firma: GOMIŠČEK LINEA SPORT,

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

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, IX. Korpus 62, Sol-

kan
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 8. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Gomišček Dušan in Gomišček Nevenka, oba
IX. Korpus 62, Solkan.

Srg 96/00388 Rg-47120
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00388 z dne 18. 10. 1996 pod
št. vložka 1/01902/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5530687
Firma: RAMICO, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Dobrovo
Skrajšana firma: RAMICO, d.o.o., Do-

brovo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrovo, Biljana 33/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 3. 7. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Strehar Radovan, Biljana 33/a, Dobrovo in
Sosolič Milan, Gradnikove brigade 17, Nova
Gorica.

Srg 96/00483 Rg-47135
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00483 z dne 23. 10. 1996 pod
št. vložka 1/01850/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5529573
Firma:  KAJFEŽ,  razvojne  storitve,

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

govornostjo
Sedež: Idrija, Mrakova 38
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 23. 8. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-

nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Kržišnik Boris, Čekovnik 41, Idrija.

Srg 96/00346 Rg-47136
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00346 z dne 23. 10. 1996 pod
št. vložka 1/00671/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5319099
Firma: GRAMIT, d.o.o., splošna gradbe-

na in obrtniška dela, Selo pri Ajdovščini
Skrajšana firma: GRAMIT, d.o.o., Selo

pri Ajdovščini
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Selo 40
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 26. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Lo-
zar Ludvik, Prešernova ul. 5, Nova Gorica in
Lozar Jurij, Žapuže 114, Ajdovščina.

Srg 96/00342 Rg-47138
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00342 z dne 23. 10. 1996 pod
št. vložka 1/00511/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5317240
Firma: TUBOMETAL, proizvodnja ko-

vinske galanterije, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: TUBOMETAL, d.o.o.,

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Partizanska 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 26. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela
Kovšca Edvard, Partizanska ulica 21, Nova
Gorica in Kovšca Damijan, Ulica Gradniko-
ve brigade 33, Nova Gorica.

Srg 96/00339 Rg-47139
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-

pom Srg št. 96/00339 z dne 23. 10. 1996 pod
št. vložka 1/01102/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5398363
Firma: NEY, trgovina in poslovne stori-

tve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: NEY, d.o.o., Nova Go-

rica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Nova  Gorica,  Pavšičevo  nase-

lje 29
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 26. 6. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Fi-
gelj Vojko, Pavšičevo naselje 29, Nova Go-
rica.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 3 – 24. I. 1997 Stran 175

NOVO MESTO

Srg 94/02558 Rg-33456
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02558 z dne 21. 2. 1996
pod št. vložka 1/02925/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5712777
Firma: DRAGAN, prevozništvo Peteli-

njek, d.o.o.
Skrajšana firma: DRAGAN, Petelinjek,

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Petelinjek 12
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Dragan Alojz, izstopil

14. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Dragan Alojz, Petelinjek 12, Novo mesto.

Srg 94/02035 Rg-33467
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02035 z dne 20. 2. 1996
pod št. vložka 1/02229/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: NIKODEM, izobraževanje, ra-
čunalništvo in trgovina, Novo mesto, d.o.o.

Skrajšana firma: NIKODEM, Novo me-
sto, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Kristanova 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vrčko Matevž, izstopil

19. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 7. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Vrečko Matevž, Kristanova 12, Novo mesto.

Srg 94/01511 Rg-42396
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/01511 z dne 24. 7. 1996
pod št. vložka 1/00459/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5312507
Firma: HYDWARE, podjetje za teh-

nični inženiring in razvoj strojne opreme,
Škocjan, d.o.o.

Skrajšana firma: HYDWARE, Škocjan,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škocjan, Stara vas 5
Osnovni kapital: 2.000,10 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Ivan, Zadnik An-

ton in Šterk Aleš, vsi izstopili 19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-

zeli Hočevar Ivan, Stara vas 5, Škocjan,
Zadnik Anton, Cegelnica 53, Novo mesto in
Šterk Aleš, K Roku 37, Novo mesto.

Srg 94/02459 Rg-43718
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 94/02459 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/02150/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5644879
Firma: AIK, trgovsko podjetje, d.o.o.,

Trebnje
Skrajšana firma: AIK, trgovsko podjet-

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

govornostjo
Sedež: Trebnje, Ulica herojev 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Nebesni Isidor, izstopil

23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Nebesni Izidor, Ulica herojev 14, Trebnje.

Srg 316/96 Rg-47217
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba DELTA, trgovske in poslovne

storitve, d.o.o., Novo mesto, Cesarjeva uli-
ca 36, vpisana na reg. vl. št. 1-3179/00 pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 4. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Papič Ana, Zagrebška cesta
15, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom
33.334 SIT, Plaper Alenka, Cesarjeva ulica 36,
Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom 33.333
SIT in Potočnik Marjeta, Ulica Slavka Gruma
74, Novo mesto, z ustanovitvenim kapitalom
33.333 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese na ustanovitelje v sorazmerju z
vplačanimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 11. 1996

PTUJ

Srg 95/00038 Rg-34757
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00038 z dne 5. 3. 1996 pod št.
vložka 1/02242/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5381789
Firma:  KAKS,  podjetje  za  storitve,

proizvodnjo, posredništvo in trgovino,
d.o.o.

Skrajšana firma: KAKS, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptuj, Gerečja vas 82
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kancler Andrej, izstopil

20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Andrej Kancler, Gerečja vas 82, Ptuj.

Srg 95/00137 Rg-41633
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 95/00137 z dne 14. 6. 1996 pod št.
vložka 1/07520/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Firma: Z & J JANEZ – KAREL, pod-
jetje za marketing in storitveno dejav-
nost, d.o.o.

Skrajšana firma: Z & J JANEZ – KAR-
EL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptuj, Slovenskogoriška cesta 15
Osnovni kapital: 113.600 SIT
Ustanovitelj: Zupanič Janez, izstopil 6. 5.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-

nem postopku. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Janez
Zupanič, Slovenskogoriška cesta 15, Ptuj.

Srg 94/06255 Rg-41634
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 94/06255 z dne 14. 6. 1996 pod št.
vložka 1/06582/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Firma: STATIM, trgovsko, proizvod-
no in storitveno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Ptuj,  Ul.  5.  prekomorske

brigade 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Bedenik Janja, izstopila

6. 5. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Bedenik Janja, Ul. 5. prekomorske bri-
gade 12, Ptuj.

SLOVENJ GRADEC

Srg 196/96 Rg-29
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v

registrski zadevi Srg 196/97 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 30. 12. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1041-00 vpiše izbris družbe AS-
TOR, podjetje za administrativne stori-
tve, proizvodnjo in razvoj drobnega gos-
podarstva, d.o.o., s sedežem Ravne na Ko-
roškem, Prežihova 24, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Rado Pogo-
relčnik iz Raven na Koroškem, Javornik 37.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 12. 1996
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Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 77/96 R-170
Županec Frančiška, po poklicu kmečka

upokojenka iz Roginske gorce 41, Pristava
pri Mestinju je dne 20. 2. 1996 umrla in ni
zapustila oporoke.

Do dediščine ima pravico Emin Angela,
nazadnje stalno stanujoča Busche 15, 45886
Gelsenkirchen, Nemčija.

Ker sodišču ni znano njeno prebivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu od obja-
ve oklica v Uradnem listu RS.

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

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 21. 11. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 15/96-5 S-28
To sodišče je na seji senata dne 13. 1.

1997 pod opr. št. St 15/96 sprejelo naslednji
sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Turi-
stična agencija Pionir tours d.o.o., Koče-
varjeva ul. št. 2, Novo mesto, se začne in
zaključi, ker premoženje dolžnika ne za-
došča niti za poplačilo stroškov stečajnega
postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Tu-
ristična agencija Pionir tours d.o.o., Koče-
varjeva ul. št. 2, Novo mesto, izbriše iz sod-
nega registra.

Upniki se lahko pritožijo zoper ta sklep
v roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 13. 1. 1997

St 16/91-222 S-29
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
TIPPO Tovarna industrijske pralne in
procesne  opreme  p.o.  Maribor  –  v
stečaju  dne  20.  3.  1997  ob  9.  uri  v  sobi
št.  325.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 14. 1. 1997

St 94/96 S-30
To sodišče je s sklepom St 94/96 dne

13. 1. 1997 začelo likvidacijski postopek
nad  dolžnikom  Obrtni  center  Vrhnika,
Gradišče 19, Vrhnika.

Za likvidacijsko upraviteljico se imenu-
je Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo likvidacijski masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve likvida-
cijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s
predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 9. 4. 1997 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 1. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 1. 1997

St 52/96 S-31
To sodišče je s sklepom  opr. št. St 52/96

z dne 9. 12. 1996 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Agrotehnika tr-
govina d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta
132 in njegovimi upniki, po kateri bo dolž-
nik izplačal;

– upnikom razreda B, katerih terjatve so
ugotovljene 50% na dan 15. 7. 1996 in sicer
v roku enega leta po pravnomočnosti tega
sklepa z obrestno mero T za čas od 15. 7.
1996 do plačila;

– ugotovi se, da je upnik razreda C s pi-
snim sporazumom pristal na poplačilo, nižje
od 50% in se njegova terjatev poplača tako,
kot izhaja iz dogovora z dne 11. 11. 1996;

– upnikom razredov D, E in F (delavci
družbe) se za nekonvertirani del terjatev
izplača 50% na dan 15. 7. 1996 ugotovlje-
ne nekonvertirane terjatve in sicer v roku
enega leta po pravnomočnosti sklepa z
obrestno mero T za čas od 15. 7. 1996 do
plačila;

– ugotovi se, da so nekateri delavci druž-
be pod pogojem, da bo prisilna poravnava
sklenjena, konvertiralni 50% svoje ugotov-
ljene terjatve v deleže in s sklenitvijo prisil-
ne poravnave pridobili deleže, kot to izhaja
iz priloge II sklepa. Seznam delavcev z viši-
no konvertirane terjatve ter deležem v druž-
bi, je sestavni del sklepa.

Sestavni del sklepa je tudi seznam up-
nikov, katerih terjatve so ugotovljene, z
višino na dan 15. 7. 1996 ugotovljene ter-
jatve, seznam prerekalnih terjatev ter sez-
nam upnikov, ki so pisno oziroma na naro-
ku  glasovali  za  sklenitev  prisilne  porav-
nave.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
9. 12. 1996. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 8. 1.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 1. 1997

St 95/96 S-32
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Pristan d.o.o. Ljubljana za
dne 12. 2. 1997 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi

312 in 313 nad uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 1997

St 90/96 S-33
To sodišče je s sklepom St 90/96 dne 10.

1. 1997 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Slovenec d.o.o., Dunajska 9, Ljub-
ljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Srečo Jadek iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike po-
zivamo, da prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 4. 1997 ob 13. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 10. 1.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 1997

St 12/96 S-34
To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/96

z dne 10. 1. 1997 ustavilo likvidacijski po-
stopek ter začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tesnila Trebnje p.o., Velika
loka.

Dosedanji likvidacijski upravitelj Peter
Kavčič, Maroltova 16, Ljubljana, nadaljuje
delo kot stečajni upravitelj.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je po-
trebno vložiti v dveh izvodih, dokumenti-
rane  z  ustreznimi  dokazili  o  obstoju
terjatve  in  opremljene  s  predpisano  sod-
no  takso.

V likvidacijskem postopku prijavljene
terjatve se štejejo kot terjatve, prijavljene v
stečajnem postopku.

Prvi narok za preizkus prijavljenih terja-
tev bo dne 22. 4. 1997 ob 9. uri v sobi 108
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 1. 1997.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 1. 1997

St 15/95-67 S-35
To sodišče je dne 6. 1. 1997 s sklepom

opr. št. St 15/95 zaključilo stečajni posto-
pek nad podjetjem Konstruktor Kovinar
d.o.o. Hoče, Miklavška 59.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 1997
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St 7/96 S-36
V stečajni zadevi nad dolžnikom Alfa

MGS Podjetje za zunanjo trgovino, trans-
port in špedicijo d.o.o. Sežana v stečaju,
bo 2. narok za preiskus terjatev dne 7. 2.
1997 ob 13. uri v sobi št. 135 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 1997

St 60/91-246 S-37
To sodišče je dne 6. 1. 1997 s sklepom

opr. št. St 60/91 zaključilo stečajni posto-
pek nad podjetjem Zvezda p.o. Maribor,
Sokolska 19 in razrešilo stečajnega upravi-
telja Ignaca Mariniča.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 1. 1997

St 8/96-87 S-38
To sodišče v stečajnem postopku nad

dolžnikom GIP Pionir, Gradbeno indu-
strijsko podjetje p.o. Novo mesto, Koče-
varjeva 1 – v stečaju, razpisuje drugi narok
za preizkus terjatev, ki bo dne 12. 2. 1997
ob 9. uri v sobi št. 118 tega sodišča.

Okorožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 1. 1997

St 11/96 S-39
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolž-

nikom BM Trgovina na debelo in drobno
d.o.o. Koper, Čevljarska 22, s sklepom
stečajnega senata opr. št. St 11/96 z dne
10. 1. 1997 začelo stečajni postopek in ga
takoj zaključilo in po pravnomočnosti skle-
pa odredilo izbris družbe iz sodnega regi-
stra.

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

Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 1. 1997

St 28/91 S-40
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga

sestavljajo sodnik Matjaž Štok, kot pred-
sednik senata in sodnica Danja Lekše ter
sodnica Tanja Marinič, kot članici senata, v
stečajni zadevi zoper Galcomerce Podjetje
za trgovino in proizvodnjo d.o.o. Mari-
bor – v stečaju, na seji senata dne 9. 1. 1997
sklenilo:

z dnem 1. 1. 1997 se za stečajno sodnico
določi okrožna sodnica Katarina Plevčak.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 9. 1. 1997

St. 56/96 S-41
To sodišče je s sklepom opr. št. St 56/96

z dne 16. 12. 1996 potrdilo sklenjeno prisil-
no poravnavo med dolžnikom KTL Poti-
skana embalaža p.o. Ljubljana, Letališka
cesta 32 in njegovimi upniki na naroku dne
9. 12. 1996.

Upnikom, katerih terjatve so bile ugo-
tovljene (3. razred), izplača dolžnik 60% od
na dan 12. 7. 1996 ugotovljene terjatve in
sicer v roku dveh let od pravnomočnosti
sklenjene prisilne poravnave.

Upnikom – delavcem dolžnika, katerih
terjatve so bile ugotovljene (2. razred), iz-
plača dolžnik 50% od na dan 12. 7. 1996
ugotovljene terjatve in sicer v roku enega

leta od pravnomočnosti sklenjene prisilne
poravnave.

Za čas od 12. 7. 1996 do plačila pripada-
jo posameznemu upniku iz 2. in 3. točke
sklepa obresti po obrestni meri T + 4% od
znižanega zneska ugotovljene terjatve.

Seznam upnikov, katerih terjatve so ugo-
tovljene, z višino terjatve na dan 12. 7. 1996,
seznam prerekanih terjatev ter seznam up-
nikov z ustreznimi faktorji, ki so pisno ozi-
roma na naroku glasovali za sklenitev pri-
silne poravnave, je sestavni del sklepa (pri-
loga I).

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
16. 12. 1996. Sklep o potrditvi prisilne po-
ravnave je postal pravnomočen dne 27. 12.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 2/97 La-21
Prod, d.o.o., Kunaverjeva 2, Ljublja-

na, podaljšuje rok za javni poziv upravičen-
cem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in upo-
kojencem) za sodelovanje pri interni razde-
litvi in notranjem odkupu v postopku last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

Rok se podaljšuje do vključno 1. 2. 1997.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-

pisu Slovenec z dne 23. 8. 1996, Uradnem
listu RS, št. 46 z dne 23. VIII. 1996 in na
oglasni deski v podjetju.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik pri Marici Martinčič
na sedežu podjetja oziroma na tel.
061/575-476.

Prod, d.o.o., Ljubljana

La-16
Alpetour, Turistično hotelsko podjet-

je, p.o., Škofja Loka, ponavlja javni poziv
za vpis in vplačilo delnic v interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic.

Podjetje poziva vse upravičence (zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da v času od 21. 1. 1997 do 19. 2.
1997 vpišejo delnice interne razdelitve v
zameno za lastniške certifikate in potrdila o
neizplačanem delu plač (sredstva). Poziva-
mo vse upravičence, da morebitni presežek
sredstev iz interne razdelitve uporabijo za
zamenjavo delnic notranjega odkupa. Hkra-
ti pozivamo upravičence, da z gotovino
vplačajo delnice notranjega odkupa na pri-
vatizacijski račun podjetja.

Program lastninskega preoblikvanja z
javnim pozivom je bil objavljen v Uradnem
listu RS št. 66 z dne 22. XI. 1996, v časopi-
su Delo pa bo predvidoma objavljen dne
20. 1. 1997.

Alpetour, Turistično hotelsko
podjetje, p.o., Škofja Loka

La-17
Salonit Anhovo Holding, p.o., Anhovo,

podaljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim in upokojencem)
za sodelovanje v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja.

Javni razpis je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo 14. 12. 1996 in v Uradnem listu
RS z dne 8. XII. 1996. Javni poziv za pred-
ložitev lastninskih certifikatov in potrdil ter
vložitev denarnih sredstev se podaljšuje do
vključno 31. 1. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije vsak delovnik od 8. do 15. ure na
sedežu podjetja Vojkova 1, Anhovo, telefon
065/51027, pri Kavčič Bojanu.

Salonit Anhovo Holding, p.o.

Št. 2925 La-18
Gradbeno industrijsko podjetje Ve-

grad, Velenje, Prešernova 9/a, p.o., po-
daljšuje javni poziv (zaposlenim, bivšim za-
poslenim, upokojencem) k interni razdelitvi
in notranjemu odkupu delnic.

Rok se podaljša za 7 dni od dneva obja-
ve v časopisu Delo.

Javni poziv upravičencem lastninskega
preoblikovanja je bil objavljen v časopisu
Delo, dne 30. 6. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 38-39 z dne 8. VII. 1995, prvo po-
daljšanje roka v časopisu Delo, dne 28. 7.
1995 in v Uradnem listu RS, št. 44 z dne 28.
VII. 1995, podaljšanje roka v časopisu De-
lo, dne 26. 8. 1995 in v Uradnem listu RS,
št. 50 z dne 1. IX. 1995, ponovno podaljša-
nje roka v časopisu Delo dne 25. 9. 1995 in
v Uradnem listu RS, št. 55 z dne 30. 9. 1995
in ponovno podaljšanje roka v časopisu De-
lo, dne 25. 10. 1995 in v Uradnem listu RS,
št. 62 z dne  30. 10. 1995, ponovno podalj-
šanje roka v časopisu Delo dne 25. 11. 1995,
v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 1. XII.
1995, ponovno podaljšanje roka v časopisu
Delo dne 23. 12. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 74-77 z dne 30. XII. 1995, ponovno
podaljšanje roka v časopisu Delo dne 23. 1.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 4 z dne 26.
I. 1996 in ponovno podaljšanje roka v časo-
pisu Delo dne 23. 2. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 12 z dne 29. II. 1996.

Upravičenci dobijo  vse dodatne infor-
macije vsak delovnik na sedežu podjetja ozi-
roma po telefonu 063/854-555.

Gradbeno industrijsko podjetje
Vegrad, Velenje

Št. 1/96 La-19
Vinag, vinarstvo-sadjarstvo, ex-

port-import, p.o., Trg svobode 3, Mari-
bor, objavlja spremembo programa latnin-
skega preoblikovanja in podaljšuje poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim in upokojenim delavcem) za sodelova-
nje v interni razdelitvi in notranjem odkupu
deležev. Program s pozivom je bil objavljen
v časopisu Večer in na oglasni deski podjet-
ja dne 12. 3. 1996 in v Uradnem listu RS, št.
13-14 z dne 8. III. 1996.

1. Sprememba programa
Na podlagi odločbe Agencije Republike

Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo št. LP 01014/1997 ST, z dne 10. 1.
1997 objavlja podjetje spremembo načina
lastninskega preoblikovanja. V spreme-
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njenem programu podjetje zmanjšuje vred-
nost osnovnega kapitala, zaradi izločitve
kulturnega spomenika Kmetijskega zavoda
Maribor tako, da znaša nominalna vrednost
družbenega kapitala 742,280.000 SIT, delež
družbenega kapitala namenjenega notranje-
mu odkupu pa se od prvotno odobrenih
367,030.000 SIT na 50,000.000 SIT in preo-
stanek 289,310.000 SIT prenaša po 29. členu
ZLPP na Sklad Republike Slovenije.

Na podlagi spremenjenega programa
lastninskega programa je predvidena nasled-
nja lastninska struktura preoblikovanega
podjetja v delniško družbo:

– zadružni upravičenci 16,04%,
– upravičenci iz interne razdelitve 20%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja 6,39%,
– Odškodninski sklad 6,39%,
– Sklad RS za razvoj 12,8%,
– Sklad RS za razvoj po 29. členu

32,72%,
– upravičenci iz notranjega odkupa

5,66%.
2. Sprememba javnega poziva
Javni poziv se podaljšuje do vključno

10. 2. 1997.
Dodatne informacije v zvezi s progra-

mom in pogoji sodelovanja pri lastninskem
preoblikovanju podjetja so upravičencem na
razpolago pri Borutu Kruderju, tel.
062/224161.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice, oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnsoe in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja, se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Vinag, p.o., Maribor

Št. 97 La-20
Gostinsko podjetje Ljubljana p.o., Stre-

liška ulica 12, Ljubljana ponovno objavlja
program lastninskega preoblikovanja.

Program, ki ga je delavski svet podjetja
sprejel na svoji seji dne 18. 10. 1994 in isti
organ upravljanja je dne 13. 4. 1995 sprejel
popravljeno bilanco v skladu z navodili re-
vizijskega poročila, ter 25. 4. 1995 novo
bilanco, na podlagi revidirane bilance pa
novo bilanco, ki jo omogoča uredba ter dne
18. 12. 1996 še novo bilanco, je Agencija
Republike  Slovenije  za  prestrukturiranje
in  privatizacijo  odobrila  z  odločbo  št.
LP 00738/1995-GV z dne 29. 9. 1995 ter
novo odločbo št. LP 00738-2/1996-GV z
dne 24. 12. 1996.

I. Splošni podatki o podjetju
1. Firma: Gostinsko podjetje Ljublja-

na, p.o.
2. Sedež: Streliška ulica 12, Ljubljana.
3. Matična številka: 5006287.
4. Šifra dejavnosti: 55.301.
5. Osnovna dejavnost: restavracije.
II. Pravna oblika organiziranosti

Podjetje ima 100% družbeni kapital s
polno odgovornostjo.

III. Predvidena struktura po izvršenem
lastninskem preoblikovanju

Podjetje je na podlagi uredbe o metodo-
logiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
ugotovilo, da znaša ocenjena vrednost pod-
jetja 562,000.000 SIT.

Podjetje je v okviru otvoritvene bilance
oblikovalo rezerve v znesku 125,830.000
SIT.

Nominalna vrednost osnovnega (nomi-
niranega) kapitala podjetja je 436,170.000
SIT, in ga predstavlja 436.170  delnic po
nominalni vrednosti 1.000 SIT. Prodajna
vrednost delnice je 1.290 SIT.

Po lastninskem preoblikovanju je pred-
videna naslednja lastniška struktura:

lastniki število delnic struktura v %

skladi 174.468 40
interna razdelitev 87.234 20
notranji odkup 174.468 40
Skupaj 436.170 100

IV. Opis načinov preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju družbenega kapitala na podlagi sklepa
delavskega sveta uporabilo naslednje nači-
ne:

1. Prenos navadnih delnic z oznako A na
Sklad Republike Slovenije za razvoj za na-
mene nadaljnje prodaje investicijskim skla-
dom v višini 20% družbenega kapitala, to je
87.234 delnic po nominalni vrednosti 1.000
SIT in po prodajni ceni 1.290 SIT za eno
delnico.

2. Prenos navadnih delnic z oznako A na
Slovenski odškodninski sklad v višini 10%
družbenega kapitala, to je 43.617 delnic, po
nominalni vrednosti 1.000 SIT in po prodaj-
ni ceni 1.290 SIT za eno delnico.

3. Prenos navadnih delnic z oznako A na
Pokojninski skald v višini 10% družbenega
kapitala, to je 43.617 delnic, po nominalni
vrednosti 1.000 SIT in po prodajni ceni
1.290 SIT za eno delnico.

4. Interno razdelitev delnic z oznako B v
višini 20% družbenega kapitala ali 87.234
navadnih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT in prodajno ceno 1.290 SIT za
eno delnico.

5. Notranji odkup podjetja v višini 40%
družbenega kapitala ali 174.468 navadnih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in
prodajno ceno 1.290 SIT za eno delnico.

V. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
1. Interna razdelitev
Gostinsko podjetje Ljubljana, p.o., Stre-

liška ulica 12, Ljubljana, poziva vse upravi-
čence - zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence podjetja, da v 30 dneh po objavi
tega poziva v časopisu Delo in na oglasnih
deskah v podjetju predložijo lastniške certi-
fikate v zameno za delnice, ter tako sodelu-
jejo pri interni razdelitvi. Za interno razde-
litev je namenjenega 20% družbenega kapi-
tala iz otvoritvene bilance v vrednosti
87,234.000 SIT oziroma 87.234 navadnih
delnic z oznako B z nominalno vrednostjo
1.000 SIT in prodajno ceno 1.290 SIT.

Delnice z oznako B so navadne, glasijo
na ime in so neprenosljive dve leti po njiho-
vi izdaji, razen z dedovanjem. Upravičence

bo seznanilo s programom preoblikovanja z
objavo tudi v Uradnem listu RS. Če bo vred-
nost predloženih lastniških certifikatov
manjša od 20% družbenega kapitala bo ko-
misija za lastninsko preoblikovanje v 5 dneh
po končanem vpisu 1. kroga objavila interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih
(2. krog).

Rok za vpis delnic ožjih družinskih čla-
nov je 15 dni po objavi internega razpisa.
Preostanek navadnih delnic z oznako B, ki
ne bo razdeljen niti na ta način, bo podjetje
preneslo na Sklad Republike Slovenije za
razvoj v skladu z zakonom kot navadne del-
nice z oznako A.

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov večja od 20% družbenega kapi-
tala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri
interni razdelitvi, presežne lastniške certifi-
kate uporabila za kupnino za navadne delni-
ce z oznako D v programu notranjega odku-
pa tako, da se presežek certifikatov uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca po-
sebej.

2. Notranji odkup delnic
Gostinsko podjetje Ljubljana poziva

upravičence - zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence podjetja, da v 30 dneh po objavi
tega poziva v Uradnem listu RS, časopisu
Delo in na oglasnih deskah v podjetju, pla-
čajo delnice in s pisno izjavo pristopijo k
programu notranjega odkupa.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok
za plačilo kupnine, ne more več sodelovati
v programu notranjega odkupa.

Notranjemu odkupu je namenjeno 40%
vrednosti družbenega kapitala v znesku
174,468.000 SIT oziroma 174.468 navad-
nih delnic z oznako E z nominalno vred-
nostjo 1.000 SIT in prodajno ceno 1.290
SIT za eno delnico.

Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjem odkupom najprej preneslo na
Sklad Republike Slovenije za razvoj celot-
no vrednost družbenega kapitala namenje-
nega za notranji odkup v višini 174,468.000
SIT oziroma 174.468 navadnih delnic z oz-
nako E, upoštevajoč 50% popust, znaša kup-
nina nominalno 87,234.000 SIT. Upošteva-
joč prodajno vrednost ene delnice 1.290 SIT
znaša kupnina s 50% popusta 112,531.860
SIT. Podjetje bo takoj v imenu in za račun
udeležencev odkupilo 20% prenešenih del-
nic, to je 34.894 delnic.

Upravičenci se s pisno izjavo na vpisnici
odločijo, da pristopijo k programu notranje-
ga odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupni-
no za prvi paket delnic, postanejo udeleženci
programa notranjega odkupa.

Prvi paket delnic bodo upravičenci vpla-
čali z denarnimi plačili na poseben privati-
zacijski podračun podjetja z navedbo: Pla-
čilo kupnine za delnice v notranjem odku-
pu, št. računa: 50101-698-000-0024352 z
nazivom Gostinsko podjetje Ljubljana, p.o.–
privatizacija.

Po izvršenem plačilu delnic notranjega
odkupa z denarjem se delnice z oznako E
spremenijo v delnice z oznako C.

Podjetje bo v naslednjih štirih letih od-
kupilo od sklada vsako leto najmanj 1/4
preostalih delnic.

Delnice z oznako C so med trajanjem
programa notranjega odkupa prenosljive
med udeleženci notranjega odkupa pod po-
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gojem, da pri odkupu sodeluje najmanj 1/3
udeležencev. Prenosljive pa so tudi z dedo-
vanjem. Ko se program prekine, preneha ali
konča so prosto prenosljive.

Podjetje odkupuje v imenu in za račun
udeležencev programa notranjega odkupa s
presežkom certifikatov iz interne razdeli-
tve, od Sklada navadne delnice z oznako D.

Delnice z oznako D so neprenosljive na
pravno ali fizično osebo dve leti od njene
izdaje, razen z dedovanjem. Po preteku dveh
let, pridobijo te delnice vse lastnosti delnic
z oznako C, če program notranjega odkupa
še traja.

3. Vpisovanje delnic in sprejem potrdila
o vplačilu bo pri blagajni podjetja na naslo-
vu Ljubljana, Streliška ulica 12 vsak delov-
nik od 8. do 12. ure ali z gotovino izključno
na privatizacijski podračun podjetja, št.
50101-698-000-0024352, z navedbo Plači-
lo kupnine za delnice v notranjem odkupu,
do 30. dne po objavi v časopisu Delo.

4. Dodatne informacije
V zvezi s sodelovanjem pri lastniškem

preoblikovanju podjetja lahko zainteresira-
ni dobijo dodatne informacije po telefonu
na št. 061/133-42-20.

Kontaktna oseba je Mesarič Štefka, vod-
ja računovodske službe.

5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnsoe in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Gostinsko podjetje Ljubljana, p.o.

La-22
Na osnovi programa lastninskega preob-

likovanja podjetja Bombažna predilnica in
tkalnica Tržič, d.o.o., ki ga je sprejela
skupščina BPT dne 15. 7. 1994 in odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z odločbo št. LP 00482/1996-MB z
dne 20. 12. 1996 Bombažna predilnica in
tkalnica Tržič, d.o.o., objavlja program last-
ninskega preoblikovanja.

1. Firma: Bombažna predilnica in tkal-
nica Tržič, d.o.o.

Skrajšano: BPT Tržič, d.o.o.
2. Sedež podjetja: Predilniška cesta 16,

Tržič.
3. Matična številka: 5033268.
4. Šifra dejavnosti: 012521.
5. Osnovne dejavnosti: proizvodnja tek-

stilnih izdelkov, razen oblačil, trgovina in
storitve ter posli zunanjetrgovinskega pro-
meta.

6. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo v mešani lastnini
pravnih in fizičnih oseb.

7. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja 10%,

– Slovenski odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
8. Javni poziv
8.1. Interna razdelitev delnic
BPT Tržič, d.o.o., poziva vse zaposlene,

bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja (I. krog), da v 30-dnevnem roku po
objavi poziva v dnevniku Delo ter na ogla-
snih deskah v podjetju zamenjajo lastniške
certifikate in potrdila za neizplačani del ne-
to plač za začasnice, ki jih bo podjetje po
vpisu preoblikovanja v sodni register zame-
njalo za delnice ter sodelujejo pri interni
razdelitvi delnic podjetja.

Kolikor v 30 dnevnem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic interne razdelitve, bo
podjetje objavilo nov 30 dnevni interni raz-
pis za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih (II. krog).

V primeru presežka se bo vrednost nji-
hovih certifikatov proporcionalno zmanjša-
la.

Preostanek delnic do 20%, ki ne bodo
razdeljene niti v drugem krogu, bo podjetje
v skladu z 29. členom zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij preneslo na Sklad
RS za razvoj.

V primeru, da bo lastniških certifikatov
in potrdil več kot 20%, se bodo presežni
certifikati in presežna potrdila uporabili za
notranji odkup delnic proporcionalno za
vsakega udeleženca posebej.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo na ime, dajejo pravico do uprav-
ljanja in dividende ter so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

Nominalna vrednost ene delnice interne
razdelitve je 1.000 SIT, prodajna cena “na-
vadne delnice” je 1.100 SIT.

8.2. Notranji odkup delnic
BPT Tržič, d.o.o., poziva vse zaposlene,

bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja, da lahko sodelujejo pri notranjem od-
kupu delnic. Vplačila udeležencev notra-
njega odkupa so možne s presežki lastniških
certifikatov iz interne razdelitve in z goto-
vino.

Upravičenci lahko kupijo začasnice (ki
jih bodo kasneje zamenjali za delnice) s
50% popustom in možnostjo postopnega od-
plačevanja.

Rok za vplačilo prvega paketa delnic je
40 dni po objavi poziva v časopisu Delo ter
na oglasnih deskah podjetja.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so navadne, imenske, da-
jejo pravico do upravljanja v skladu s pravi-
li notranjega odkupa in pravico do dividen-
de. Delnice so neprenosljive zunaj progra-
ma notranjega odkupa za čas trajanja pro-
grama, razen z dedovanjem.

Nominalna vrednost ene delnice notra-
njega odkupa je 1.000 SIT, prodajna cena
“navadne delnice” je 1.100 SIT.

Program notranjega odkupa je uspešen,
če v njem sodeluje 1/3 vseh zaposlenih pod-
jetja.

9. Delnice iz interne razdelitve in delni-
ce iz programa notranjega odkupa, bodo
upravičenci lahko vpisovali in vplačevali v

razpisanem roku v upravi podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure.

Delnice iz programa notranjega odkupa
je mogoče vplačati v gotovini na posebnem
privatizacijskem podračunu z imenom BPT
Tržič, d.o.o. – privatizacijski podračun št.
51520-698-4218 z navedbo: plačilo kupni-
ne za delnice z notranjem odkupu.

10. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure v upravi podjetja
ali po tel. 064/53-571.

Kontaktni osebi sta generalni direktor
podjetja Jančko Maček, dipl. ek. in vodja
splošnega sektorja Marjeta Rakovec.

11. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Bombažna predilnica in tkalnica
Tržič, d.o.o.

Št. 97 La-23
A) Na podlagi lastninskega preoblikova-

nja podjetja ACEF, d.o.o., Čatež ob Savi, ki
je bil sprejet na seji upravnega odbora druž-
be, dne 29. 12. 1994 in ga je odobrila Agen-
cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01312/1996-BS dne 24. 12. 1996 ter
skladno z zakonom o lastninskem preobli-
kovanju podjetij, ACEF, d.o.o., Čatež ob
Savi, objavlja program lastninskega preob-
likovanja.

1. Firma: ACEF, d.o.o.
2. Sedež: Čatež ob Savi, Topliška 34,

p. Brežice.
3. Matična številka: 5501245.
4. Dejavnost:
Finančne, tehnične in poslovne storitve,
– ekonomske, organizacijske in tehno-

loške storitve,
– raziskovalno-razvojne storitve v gos-

podarski dejavnosti,
– knjigovodske storitve in obdelava po-

datkov,
– inženiring na področju finančnih, teh-

ničnih in poslovnih storitev,
Izvoz in uvoz živilskih in neživilskih

proizvodov.
5. Organiziranost podjetja: družba z

omejeno odgovornostjo v družbeni lasti.
6. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– skladi 40%,
– Skladi RS za razvoj 60%.
7. Izvede se naslednja kombinacija nači-

nov lastninskega preoblikovanja:
7.1. S prenosom 40% družbenega kapi-

tala na sklade, in sicer:
– na Kapitalski sklad pokojninskega in

invalidskega zavarovanja 10% družbenega
kapitala,
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– na Slovenski odškodninski sklad 10%
družbenega kapitala,

– na Sklad Republike Slovenije za raz-
voj 20% družbenega kapitala.

7.2. S prenosom 60% družbenega kapi-
tala na Sklad Republike Slovenije za razvoj.

B. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljana.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

ACEF podjetje za finančne naložbe,
d.o.o., Čatež ob Savi, Brežice

Št. 15/97 La-24A
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), Iskra
Holding, družba za usmerjanje razvoja in
financiranje, d.d., na podlagi programa o
lastninskem preoblikovanju podjetja , ki ga
je z odločbo št. LP 01499/1997-MV, z dne
15. 1. 1997 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Iskra Holding, druž-
ba za usmerjanje razvoja in financiranje,
Ljubljana, d.d.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/5218/00.

2. Matična številka: 5330424.
3. Dejavnost: 110620.
Osnovna dejavnost podjetja je usmerja-

nje razvoja podjetij sistema Iskra, financi-
ranje in svetovanje.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot delniška

družba, ki ima 94,40% družbenega kapitala
in 5,60% kapitala v lasti zunanjih lastnikov
(delniški kapital).

5. Vrednost osnovnega nominiranega ka-
pitala znaša po ocenjeni vrednosti na dan
1. 1. 1993, 3.987,291.000 SIT.

Vrednost osnovnega kapitala, ki je pred-
met lastninskega preoblikovanja znaša na
dan 1. 1. 1993, 3.445,129.000 SIT.

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

– znani lastniki – 13,60%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 8,64%,
– Odškodninski sklad – 8,64%,
– Sklad RS za razvoj – 17,28%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 17,28%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

34,56%.
7. 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.

8. Javni poziv
8.1. Interna razdelitev delnic
Iskra Holding, družba za usmerjanje raz-

voja in financiranje, Ljubljana d.d. poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja in podjetij
sistema Iskre), da lahko v roku 30 dni po
objavi tega oglasa in poziva v Uradnem li-
stu RS, v dnevnem časopisu Delo ter na
oglasnih deskah podjetij, to je do 15. marca
1997, zamenjajo lastniške certifikate in po-
trdila za neizplačan del neto osnovnih plač
za začasnice (kasneje delnice) ter tako so-
delujejo 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 zapo-
slenih.

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.

8.2. Notranji odkup delnic
Iskra Holding, družba za usmerjanje raz-

voja in financiranje Ljubljana, d.d. poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja in podjetij
sistema Iskre, v katerih ima podjetje kapi-
talske naložbe), da lahko sodelujejo pri no-
tranjem odkupu delnic 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 neto osnov-
nih plač 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).

9. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v Iskri Holding d.d. na Kot-
nikovi 28, oziroma na sedežu posameznih
podjetij sistema Iskre, vsak delovni dan od

ponedeljka do petka od 9. do 13. ure. Goto-
vinsko vplačane delnice se vplačajo na po-
seben privatizacijski podračun z navedbo
“plačilo kupnine za delnice podjetja v no-
tranjem odkupu”. Številko privatizacijske-
ga podračuna dobijo upravičenci na mestih
vplačil.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na mestih vplačil.

9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Dijani Pirc in sicer
po telefonu št. 061/133-52-29 ali osebno na
sedežu podjetja na Kotnikovi 28.

Št. 15/97 La-24B
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), Podjet-
je Iskra IEZE Holding d.o.o., na podlagi
programa o lastninskem preoblikovanju
podjetja, ki ga je z odločbo št.
01499/1997-MV, z dne 15. 1. 1997 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, objavlja program lastninskega preob-
likovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Iskra IEZE Holding
d.o.o., Ljubljana, Stegne 27.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/5393/00.

2. Matična številka: 5045860.
3. Dejavnost: 110620.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo, ki ima 90,50%
družbenega kapitala in 9,50% kapitala zna-
nih lastnikov.

5. V okviru programa lastninskega
preoblikovanje Iskre Holding d.d. se Iskra
IEZE Holding d.o.o. pripoji k Iskri Holding
d.d. in preneha obstajati.

6. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja:

Pripojitev k Iskri Holding d.d. Ljublja-
na.

7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
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svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

8. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Dijani Pirc in sicer
po telefonu št. 061/133-52-29 ali osebno na
sedežu podjetja na Kotnikovi 28.

Št. 15/97 La-24C
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), Podjet-
je Iskra Commerce, Izterjava in prodaja
d.o.o., na podlagi programa o lastninskem
preoblikovanju podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 936/96-MV, z dne 15. 1. 1997 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, objavlja program lastninske-
ga preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Iskra Commerce, Iz-
terjava in prodaja, d.o.o. Ljubljana, Kot-
ni kova 28.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/14068/00.

2. Matična številka: 5539722.
3. Dejavnost: 070320.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo, ki ima 70% druž-
benega kapitala in 30% kapitala v lasti Iskre
Holding d.d. Ljubljana.

5. V okviru programa lastninskega
preoblikovanje, je bil celotni družbeni kapi-
tal brezplačno prenešen na Iskro Holding
d.d. Ljubljana.

Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe

– last Iskre Holding d.d.  – 100%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
Brezplačni prenos celotnega družbenega

kapitala na Iskra Holding d.d. Ljubljana.
7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

8. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-

skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Dijani Pirc in sicer
po telefonu št. 061/133-52-29 ali osebno na
sedežu podjetja na Kotnikovi 28.

Št. 15/97 La-24Č
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), Podjet-
je Iskra Commerce, Mednarodno trgovsko
podjetje d.o.o., na podlagi programa o last-
ninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 970/96-MV, z dne 15. 1.
1997 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Iskra Commerce
Mednarodno trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 28.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/14069/00.

2. Matična številka: 5539714.
3. Dejavnost: 070320.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo, ki ima 30% druž-
benega kapitala in 70% kapitala v lasti Iskre
Holding d.d. Ljubljana.

5. V okviru programa lastninskega
preoblikovanje, je bil celotni družbeni kapi-
tal brezplačno prenešen na Iskro Holding
d.d. Ljubljana.

Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe:

– last Iskre Holding d.d. – 100%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
Brezplačni prenos celotnega družbenega

kapitala na Iskra Holding d.d. Ljubljana.
7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Dijani Pirc in sicer
po telefonu št. 061/133-52-29 ali osebno na
sedežu podjetja na Kotnikovi 28.

Št. 15/97 La-24D
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), Podjet-
je Iskra Indok, d.o.o., na podlagi programa
o lastninskem preoblikovanju podjetja , ki
ga je z odločbo št. LP 1004/96-MV, z dne
15. 1. 1997 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Iskra Indok, d.o.o.,
Ljubljana, Tržaška 2.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/12290/00.

2. Matična številka: 5489881.
3. Dejavnost: 120209.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo, ki ima 0,02% druž-
benega kapitala in 99,98% kapitala v lasti
Iskre Holding d.d. Ljubljana.

5. V okviru programa lastninskega
preoblikovanje, je bil celotni družbeni kapi-
tal brezplačno prenešen na Iskro Holding
d.d. Ljubljana.

Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe

– last Iskre Holding d.d. – 100%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
Brezplačni prenos celotnega družbenega

kapitala na Iskra Holding d.d. Ljubljana.
7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi
programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

8. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Dijani Pirc in sicer
po telefonu št. 061/133-52-29 ali osebno na
sedežu podjetja na Kotnikovi 28.

Št. 15/97 La-24E
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 izved-
bi posameznih načinov lastninskega preobli-
kovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje Iskra
Standardizacija, d.o.o., na podlagi programa
o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga
je z odločbo št. LP 963/96-MV, z dne 15. 1.
1997 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Iskra Standardizaci-
ja, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/12291/00.

2. Matična številka: 5489920.
3. Dejavnost: 120209.
4. Pravna oblika organiziranosti
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Podjetje je organizirano kot družba z
omejeno odgovornostjo, ki ima 0,21% druž-
benega kapitala in 99,79% kapitala v lasti
Iskre Holding, d.d. Ljubljana.

5. V okviru programa lastninskega
preoblikovanje, je bil celotni družbeni kapi-
tal brezplačno prenešen na Iskro Holding
d.d. Ljubljana.

Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe

– last Iskre Holding d.d. – 100%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
Brezplačni prenos celotnega družbenega

kapitala na Iskra Holding d.d. Ljubljana.
7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

8. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Dijani Pirc in sicer
po telefonu št. 061/133-52-29 ali osebno na
sedežu podjetja na Kotnikovi 28.

Št.15/97 La-24F
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 izved-
bi posameznih načinov lastninskega preobli-
kovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje Iskra
Naprave in orodja, Proizvodnja strojev, na-
prav in orodij, d.o.o., na podlagi programa o
lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je
z odločbo št. LP 900/96-MV, z dne 15. 1.
1997 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Iskra Naprave in
orodja, Proizvodnja strojev, naprav in
orodij, d.o.o. Ljubljana, Stegne 27.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/16952/00.

2. Matična številka: 5045746.
3. Dejavnost: 011313.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo, ki ima 70% druž-
benega kapitala in 30% kapitala v lasti Iskre
IEZE d.o.o., Ljubljana.

5. V okviru programa lastninskega
preoblikovanje, je bil celotni družbeni kapi-
tal brezplačno prenešen na Iskro Holding
d.d. Ljubljana.

Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe

– last Iskre Holding d.d. – 100%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:

Brezplačni prenos celotnega družbenega
kapitala na Iskra Holding d.d. Ljubljana.

7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

8. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Dijani Pirc in sicer
po telefonu št. 061/133-52-29 ali osebno na
sedežu podjetja na Kotnikovi 28.

Št. 15/97 La-24G
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), Podjet-
je Iskra Kertec d.o.o., Proizvodnja - trgovi-
na - marketing, na podlagi programa o last-
ninskem preoblikovanju podjetja , ki ga je z
odločbo št. LP 1049/96-MV, z dne 15. 1.
1997 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Iskra Kertec d.o.o.,
Proizvodnja - trgovina - marketing, Ljub-
ljana, Stegne 35.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/4834/00.

2. Matična številka: 5045835.
3. Dejavnost: 011721.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo, ki ima 85% druž-
benega kapitala in 15% kapitala v lasti Iskre
IEZE d.o.o. Ljubljana.

5. V okviru programa lastninskega
preoblikovanje, je bil celotni družbeni kapi-
tal brezplačno prenešen na Iskro Holding
d.d. Ljubljana.

Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe

– last Iskre Holding d.d. – 100%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
Brezplačni prenos celotnega družbenega

kapitala na Iskra Holding d.d. Ljubljana.
7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

8. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Dijani Pirc in sicer
po telefonu št. 061/133-52-29 ali osebno na
sedežu podjetja na Kotnikovi 28.

Št. 15/97 La-24H
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), Podjet-
je Iskra Antene d.o.o., na podlagi programa
o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki
ga je z odločbo št. LP 977/96-MV, z dne
15. 1. 1997 odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja:

1. Firma in sedež: Iskra Antene d.o.o.,
Vrhnika, Industrijska cesta 42.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/1929/00.

2. Matična številka: 5045487.
3. Dejavnost: 011722.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družba z

omejeno odgovornostjo, ki ima 84,23%
družbenega kapitala, 8,3% kapitala v lasti
Sklada RS za razvoj in 7,17% kapitala v
lasti Iskre Holding d.d. Ljubljana .

5. V okviru programa lastninskega
preoblikovanje, je bil celotni družbeni kapi-
tal brezplačno prenešen na Iskro Holding
d.d. Ljubljana.

Predvidena lastniška struktura kapitala
preoblikovane družbe:

– last Iskre Holding d.d. – 97,04%,
– ostali – 2,96%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
Brezplačni prenos celotnega družbenega

kapitala na Iskra Holding d.d. Ljubljana.
7. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

8. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Dijani Pirc in sicer
po telefonu št. 061/133-52-29 ali osebno na
sedežu podjetja na Kotnikovi 28.

 Iskra Holding, d.d.
Ljubljana
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Razpisi delovnih mest

Št. 122-40/95 Ob-194
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 vrhovnih sodnikov na

civilnem oddelku Vrhovnega sodišča Re-
publike Slovenije;

b) 
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Mariboru,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na

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

na Okrožnem sodišču v Novem mestu;
c) 
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

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

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

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

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

Okrajnem sodišču v Novem mestu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

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

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu;
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 Grosupljem.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b,
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

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

K I/c, 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 dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 005/1-1/97 Ob-155
Razpisna komisija podjetja Staninvest

Postojna, p.o., v skladu z 39. členom statu-
ta, ponovno razpisuje dela in naloge

direktorja (ni reelekcija).
Kandidati morajo poleg zakonskih izpol-

njevati še naslednje pogoje:
– da imajo visokošolsko izobrazbo grad-

bene ali druge ustrezne smeri,
– da imajo vsaj pet let delovnih izkušenj

v gradbeništvu, od tega vsaj dve leti na vo-
dilnih delovnih mestih,

– da imajo sposobnost za uspešno gos-
podarjenje in organizacijske sposobnosti,
razvidne iz dosedanjega dela.

Kandidati morajo poleg pisne vloge z
dokazili o izpolnjevanju pogojev predložiti
še kratek življenjepis z opisom dosedanjega
dela.

Kandidati naj pošljejo prijave v roku 8
dni od objave na naslov: Staninvest Postoj-
na, p.o., Ljubljanska 5/a, 6230 Postojna – za
razpisno komisijo.

Vsi prijavljeni kandidati bodo o odloči-
tvi obveščeni pisno v roku osem dni po
opravljeni izbiri.

Staninvest, p.o., Postojna,

Ob-180
Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna

enota Kranj, objavlja prosto delovno mesto
vodja službe ugotavljanja bonitete
Poleg splošnih pogojev mora kandidat

za opravljanje prostega delovnega mesta iz-
polnjevati še naslednje pogoje:

1. da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo ekonomske smeri,

2. da ima najmanj 5 let delovnih izku-
šenj,

3. da ima organizacijske in druge spo-
sobnosti, potrebne za uspešno vodenje in
reševanje strokovnih nalog.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-
ločen čas, s polnim delovnim časom.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
v roku 8 dni po objavi, na naslov: Zavaro-
valnica Triglav, d.d., Območna enota Kranj,
sektor za splošne in kadrovske zadeve, Blei-
weisova 20, Kranj.

Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Območna enota Kranj

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Ob-164
Na osnovi 6. in 17.b člena pravilnika

Ekološko razvojnega sklada Republike Slo-
venije, d.d., Ljubljana o postopkih javnih
razpisov za kreditiranje (Ur. l. RS, št. 41/95,
54/95 in 61/96) Ekološko razvojni sklad Re-
publike Slovenije objavlja popravek javne-
ga razpisa Ekološko razvojnega sklada Re-
publike Slovenije, d.d., Ljubljana za dode-
ljevanje kreditov za zmanjšanje onesnaže-
vanja zraka, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 53 z dne 20. IX. 1996, Ob-2788,
št. 59/96, se:

– v 2. točki (2. Višina razpisanih sred-
stev) besedilo “400 milijonov SIT” nado-
mesti z besedilom “600 milijonov SIT”.

– v 6. točki (6. Rok in način prijave) se
besedilo “najkasneje do 28. 2. 1997” nado-
mesti z besedilom “najkasneje do 31. 3.
1997”.

Ekološko razvojni sklad RS, d.d.,
Ljubljana

Št. 139/97 Ob-143
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Rudnik
Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Se-
novo, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo drenažnih
objektov na VII. obzorju v jami Zakov

I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Senovo v zapira-

nju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
2. Predmet razpisa: izdelava drenažnih

objektov (drenažni prekop, drenažna proga
in vodotesna bariera).

3. Orientacijska vrednost del znaša:
50,000.000 SIT.

4. Pričetek del: marec 1997.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

2. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pri-
pomb. Če ima pripombe k razpisni doku-
mentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo za čas

izdelave drenažnih objektov prezaposlil de-
lavce (ponudnik naj navede število) Rudni-
ka Senovo, kolikor bo z njim sklenjena po-
godba.

2. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno in kvali-
tetno in to v skladu s tehnično dokumentaci-
jo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi,
tehničnimi navodili in normami in to v po-
godbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena
pogodba.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

razpisno dokumentacijo na sedežu razpiso-
valca proti plačilu 10.000 SIT (ŽR
51600-601-24464 Rudnik Senovo v zapira-
nju), kjer lahko pridobijo tudi vse eventual-
no potrebne dodatne informacije (kontaktna
oseba je tehnični vodja rudnika Drago Klan-
šček, dipl. inž. rud., tel. 0608/71-300). Mo-
rebitni ogled predelov jame, ki so predmet
razpisne dokumentacije je možen na podla-
gi predhodne napovedi tehničnemu vodji
rudnika.

V. Končna določila
1. Investitor bo pri izbiri najugodnejše-

ga ponudnika upošteval naslednje kriterije
in merila:

– dokazilo o registraciji za izvajanje pod-
zemnih del,

– predračun,
– fiksnost cen,
– reference,
– rok izdelave,
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– plačilni pogoji,
– krediti,
– popolnost ponudbe.
2. Investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše.

3. Investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno dokumenta-
cijo v primeru tehničnih sprememb, kakor
tudi v primeru spremembe razpoložljivih
proračunskih sredstev.

4. Pisne ponudbe morajo prispeti najka-
sneje v tridesetih koledarskih dneh po obja-
vi v Uradnem listu RS, do 10. ure, na na-
slov: Rudnik Senovo v zapiranju, Titova
106, 8281 Senovo.

Pisne ponudbe dostavite v zaprti kuverti
z oznako “Ponudba – Ne odpiraj (Izdelava
drenažnih objektov na VII. obzorju).

5. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi pod-
jetja na Titovi 106 na Senovem (upravna
zgradba), trideseti dan po objavi v Uradnem
listu RS do 10.30.

6. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Senovo

Ob-144
Gospodarska zbornica Slovenije, Sloven-

ska cesta 41, Ljubljana, objavlja na podlagi
zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96)

javni razpis
1. Investitor-naročnik: Gospodarska

zbornica Slovenije, Slovenska cesta 41,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: strokovno nad-
zorstvo nad gradnjo-investicijski inežniring
pri izgradnji nadomestne poslovne stavbe
GZS ob Dimičevi ulici v Ljubljani. Podrob-
nejši obseg del je naveden v razpisni doku-
mentaciji.

3. Rok izvedbe: predvideni pričetek po-
godbenih del je marec 1997, zaključek vseh
del je konec februarja 1999 oziroma prido-
bitev uporabnega dovoljenja.

4. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in dokumentacijo:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazec BON-1 in BON-2 oziroma

BON-3 (APP),
– odločbo o dovoljenju za opravljanje

dejavnosti,
– referenčno listo ponudnika,
– fiksna cena v tolarjih,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 5% ponudbene vrednosti po načelu fik-
sna pogodbena vrednost brez možnosti spre-
memb po sistemu “funkcionalni ključ v roke”,

– način zavarovanja izpolnitve v obliki
izjave naročnika za dobro izvedbo del v
višini 10% ponudbe zadržanega zneska za
čas garancije,

– opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 45 dni od dneva odpiranja ponudb,

– rok plačila storitev, ki ne sme biti kraj-
ši od 30 dni od potrditve računa,

– poimenski seznam strokovnjakov in
njihovih kvalifikacij ter delavca, ki bo tol-
mačil ponudbo in bo odgovoren za izvedbo
nadzora projekta,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Obrazci registracije, obrazci BON-1,

BON-2 in BON-3 (APP) ne smejo biti sta-
rejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

6. Po končanih delih je potrebno izdelati
projekt izvedenih del (PID).

7. Ponudbe, ki bodo predvidele kakršno-
koli predplačilo ali rok plačila krajši kot 30
dni, se pri izbiri ne bodo upoštevale. Če
ponudba ne bo sestavljena v skladu z zahte-
vami tega razpisa, jo lahko naročnik izloči
iz nadaljnje obravnave.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– popolna skladnost ponudbe z razpisni-
mi pogoji,

– reference delavcev, ki bodo nosilci po-
nujenih del,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost ponudnika.

Ponudnik se mora obvezati, da so kadri,
navedeni v ponudbi, redno zaposleni pri po-
nudniku za nedoločen čas.

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– solventnost ponudnika v zadnjih 18

mesecih,
– oddaljenost ponudnika od lokacije

gradnje,
– morebitne dodatne ugodnosti.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o
izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
merili tega razpisa.

O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodbe.

9. Ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbenega zneska z izjavo, da
jo naročnik lahko vnovči v primeru, če iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe najka-
sneje v roku 30 dni po prejemu obvestila o
izbiri ponudnika.

10. Ponudba mora biti dostavljena v za-
prti kuverti, na kateri mora biti oznaka: “Ne
odpiraj, ponudba” na naslov: Gospodarska
zbornica Slovenije, Slovenska c. 41, Ljub-
ljana, do vključno 18. 2. 1997 do 12. ure.
Ponudbe so lahko tudi osebno dostavljene
na isti naslov v tajništvo kabineta predsed-
nika.

11. Odpiranje ponudb bo 21. 2. 1997 ob
12. uri v sejni sobi Gospodarske zbornice
Slovenije, 3. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z vsemi zahtevami razpisa.

Nepravočasno prispele ponudbe bo ko-
misija neodprte vrnila ponudnikom.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od ponedeljka 27. 1. 1997
dalje vsak dan do 14. ure v tajništvu 3.
nadstropja ob predložitvi pooblastila za dvig
dokumentacije v dveh izvodih in dokazila o
plačilu 40.000 SIT za režijske stroške na
žiro račun Gospodarska zbornica Slovenije
št. 50101-637-58127.

13. Morebitna dodatna vprašanja lahko
udeleženci javnega razpisa naslovijo na na-
ročnika: Gospodarska zbornica Slovenije,

Slovenska c. 41, v roke Herman Benčan,
Ljubljana, najkasneje do 7. 2. 1997.

Odgovori na vprašanja bodo poslani vsem
udeležencem najkasneje do 14. 2. 1997.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Gospodarska zbornica Slovenije

Št. 18/97 Ob-145

Javni razpis
za izbiro izdelovalca tablic s hišnimi

številkami in uličnih tabel
I. Predmet razpisa je izdelava tablic s

hišnimi številkami, uličnih tabel in drogov s
postavitvijo.

II. Orientacijska vrednost predvidenih
del: 4,000.000 SIT.

III. Območje izdelave tablic in uličnih
tabel: območje Stražišča (Kranj).

IV. Rok dobave: najkasneje 2 meseca po
podpisu pogodbe.

V. Vrsta tablic s hišnimi številkami, ulič-
nih tabel in drogov ter ostale specifikacije
so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki jo
zainteresirani lahko dvignejo vsak delovnik
od 8. do 10. ure na Mestni občini Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 197.

Kontaktna oseba je Tomo Globočnik, tel.
064/373-146.

VI. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te, navedene v razpisnih pogojih, ki so se-
stavni del razpisne dokumentacije.

VII. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene,
– dobavni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti,
– reference.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
VIII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do 7. 2. 1997, najkasneje do 9. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro izdelovalca tablic s hišnimi števil-
kami in uličnih tabel” ter točnim nazivom in
naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
7. 2. 1997 ob 10. uri v prostorih Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba
20. Predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Prepozne, nepravilno opremljene ali nepo-
polne ponudbe bodo izločene iz obravnave.

Prav tako bodo izločene ponudbe, za ka-
tere se bo v katerikoli fazi postopka ugoto-
vilo, da temeljijo na neresničnih podatkih
ali dokazih.

Mestna občina Kranj

Št. 603-1/97 Ob-146
Na podlagi zakona o financiranju javne

porabe (Ur. l. RS, št. 80/94) in 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 najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Črnomelj v letu 1997
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1. Naročnik: Občina Črnomelj, Trg svo-
bode 3, Črnomelj.

2. Predmet razpisa so prevozi osnovno-
šolskih otrok v Občini Črnomelj za nasled-
nje šole:

– OŠ Mirana Jarca Črnomelj,
– OŠ Loka Črnomelj,
– OŠ MŠN Črnomelj,
– OŠ Vinica,
– OŠ Dragatuš,
– OŠ Stari trg.
3. Orientacijska vrednost naročila je

26,000.000 SIT.
4. Informacije lahko ponudniki dobijo na

Občini Črnomelj.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena za razpisane prevoze,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe v

zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za šolske prevoze” najpozneje do
13. 2. 1997 do 9. ure, na naslov: Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj.

7. Odpiranje ponudb bo 14. 2. 1997 ob
12. uri v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg
svobode 3, Črnomelj.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Črnomelj

Št. 03900-1/96 Ob-147
Republika Slovenija, Upravna enota Ce-

lje, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1994
(Ur. l. RS, št. 26/94 in št. 40/95), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

ponovni javni razpis
za vzdrževalna dela v prostorih Upravne

enote Celje v letu 1997
1. Predmet razpisa so naslednja vzdrže-

valna dela:
– slikopleskarska dela,
– mizarska dela,
– parketarska dela,
– finomehanikarska dela,
– vodovodnoinstalacijska dela,
– telekom storitve,
– elektrovzdrževalna dela,
– tapetniška dela.
2. Orientacijska vrednost vzdrževalnih

del znaša 4 mio SIT.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje po-

datke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti pod-

jetja,
– odločba o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– reference,
– BON 1 in 2 ali 3, pri samostojnih pod-

jetnikih pa davčno napoved za preteklo leto
v nasprotnem primeru bo ponudba izločena
iz nadaljnje obravnave.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– kvaliteta dela,
– garancijski rok,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– popusti.

5. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili je 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS na naslov: Upravna enota
Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje 3001,
p.p. 432.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – javni razpis za vzdrže-
valna dela v prostorih Upravne enote Ce-
lje”.

Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri v
prostorih Upravne enote Celje.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Upravna enota Celje

Št. 3462/97 Ob-148
Mestna občina Ljubljana Mestna upra-

va, Oddelek za stavbna zemljišča Tomšiče-
va 6, Ljubljana, objavlja na podlagi določil
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86, 59/96), pravilnika o načinu in
postopku oddaje graditve objektov (Ur. l.
SRS, št. 27/85), ter odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo razpisnega gradiva za

arhitekturno urbanistični natečaj za
idejno arhitekturno zasnovo brvi čez

Ljubljanico v podaljšku Koblarjeve ulice
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava, Oddelek za stavbna zem-
ljišča Tomšičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je pridobiti izvajalca
razpisnega gradiva za izvedbo arhitekturno
urbanističnega natečaja za idejno arhitek-
turno zasnovo brvi čez Ljubljanico v po-
daljšku Koblarjeve ulice po projektni nalo-
gi, ki jo je pod št. 325-1034/96-MZ/MZ dne
13. 11. 1996 pripravil Oddelek za urbani-
zem in okolje MU MOL, Ljubljana, Poljan-
ska c. 28 in se glasi:

Projektna naloga
1. Območje obdelave
Peš povezava od Koblarjeve preko Ljub-

ljanice do Zaloške ceste z obrobjem. Infor-
mativno tudi širše območje vzhodnega dela
mestnega središča.

2. Veljavna prostorska dokumentacija
Severni del območja se trenutno ureja z

začasnimi restriktivnimi prostorskimi uredi-
tvenimi pogoji, v zadnji fazi sprejemanja pa
so novi regulacijski prostorski ureditveni po-
goji – CR 7/17 in CR 7/18, medtem ko se
južni del ureja delno z bolj dorečenimi pro-
storskimi ureditvenimi pogoji – CS 7/7, delno
pa na podlagi zazidalnega načrta – CS 7/8.

3. Namen naloge
Mestna občina Ljubljana namerava rea-

lizirati peš povezavo med Koblarjevo in Za-
loško cesto. Kot vsako premoščanje Ljub-
ljanice izvedba peš povezave, ki mora slu-
žiti tudi za vodenje komunale (vodovod),
predstavlja občutljiv poseg. Zato je treba
zagotoviti čimširši in čimkvalitetnejši izbor
rešitev, za kar bo Mestna občina izvedla
javni natečaj. Za izvedbo natečaja je treba
pripraviti kvalitetne podloge.

4. Predmet naročila je izdelava natečaj-
nega gradiva za izvedbo javnega natečaja

za obravnavano območje, ki naj temelji na
dosedaj izdelanih strokovnih podlagah za
prometno in urbanistično urejanje območja.

5. Obvezna vsebina elaborata
1. Razpisni pogoji natečaja (v skladu

s pravilnikom ZDAS),
2. Namen, izhodišča in cilji natečaja,
2.1. Uvod,
2.2. Programska izhodišča,
2.3. Usmeritve za urbanistično in ar-

hitektonsko oblikovanje,
2.4. Usmeritve za varovanje naravne

in kulturne dediščine,
2.5. Usmeritve za prometno urejanje,
2.6. Usmeritve za komunalno urejanje,
3. Naravne danosti,
3.1. Geomehansko poročilo za ob-

močje mostu,
3.2. Hidrogeološko poročilo za Ljub-

ljanico,
3.3. Seizmične razmere,
3.4. Klimatske razmere,
3.5. Druge naravne značilnosti.
4. Ustvarjene razmere – stanje
4.1. Morfološke in ambientalne zna-

čilnosti prostora,
4.2. Namembnost objektov in površin.
5. Razvoj območja, fotodokumentacija.
5.1. Razvoj območja,
5.2. Urbanistično načrtovanje v zad-

njih desetletjih,
5.3. Fotodokumentacija.
6. Grafične priloge,
6.1. Območje obdelave M 1. 500,
6.2. Komunala  promet  –  stanje

M 1 : 500,
6.3. Zasnova programa – obvezna iz-

hodišča M 1 : 500.
7. Transparentne podloge
7.1. Geodetska podloga M 1 : 2500,
7.2. Geodetska podloga M 1 : 500,
7.3. Geodetska podloga M 1 : 200,
7.4. Osnova za maketo M 1 : 200 ali

M 1 : 100.
6. Geodetske podloge v merilih

1 : 2500 in 1 : 500 ter komunalni kataster v
merilu 1 : 500 zagotovi naročnik. Izdelavo
geodetske podloge v merilu 1 : 200 zagoto-
vi prevzemnik.

7. Strokovne podlage
Dolgoročni plan občin in mesta Ljub-

ljane.
Veljavni prostorski ureditveni pogoji

in zazidalni načrt za obravnavano območje
oziroma njegovo obdobje (ZDPL, LUZ,
ARHE).

Strukturni načrt Vodmata in Novih
Poljan (FAGG 1993),

Predlog PUP za območji urejanja
CR 6/17 in CR 6/18 (LUZ 1996),

Mestna železnica.
3. Rok za oddajo pisnih ponudb je 15 dni

od dneva objave v Uradnem listu RS na
naslov naročnika in to najpozneje do 12. ure
v tajništvo naročnika. Ponudba mora biti
oddana v zaprti ovojnici z oznako “Javni
razpis – brv – Ne odpiraj”.

4. Ponudniki predložijo v prijavi:
4.1 dokazila o registraciji dejavnosti (iz-

pis iz sodnega registra, izjava upravnega
organa o izpolnjevanju pogojev za izvaja-
nje dejavnosti),

4.2. izjave (o samostojni izvedbi del, o
jamstvu kvalitete del, o spoštovanju roka za
izvedbo),
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4.3. reference in nosilca del,
4.4. ponudbeno ceno z upoštevanim 5%

prometnim davkom,
4.5. ponudbeni rok izvedbe,
4.6. morebitne ugodnosti, ki jih ponud-

nik nudi naročniku.
5. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-

nudnika so: popolnost, pravočasnost ponud-
be, kratek rok izvedbe del, reference, cena
in druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

6. Komisijsko javno odpiranje prispelih
ponudb bo na isti dan, ko poteče rok za
oddajo ponudb s pričetkom ob 12.15 v sejni
sobi na naslovu naročnika, Tomšičeva 6/III.

7. Ponudniki bodo o izboru najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po javnem odpiranju ponudb.

Opomba: izbrani ponudnik ne more biti
udeleženec v arhitektonsko urbanističnem
natečaju za idejno arhitekturno zasnovo br-
vi čez Ljubljanico v podaljšku Koblarjeve
ulice, ki ga bo naročnik izvedel v sodelova-
nju z Zvezo društev arhitektov Slovenije.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za stavbna zemljišča

Št. 1/1-3/97 Ob-149
Republika Slovenija, Upravna enota Slo-

venska Bistrica, objavlja na podlagi 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)

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

I. Predmet razpisa je dobava naslednje-
ga pisarniškega materiala:

– mape, papir, beležke, zvezki, obrazci,
ipd.;

– spednjači, luknjači, škarje, kalkulator-
ji;

– pisala (flomastri, kemični svinčniki,
svinčniki, ipd.);

– računalniški material (tonerji, diskete,
ipd.);

– fotokopiranje, tiskanje, vezava;
– koledarji, žigi, vizitke ter drugi mate-

rial.
II. Orientacijska vrednost nabavljenega

pisarniškega materiala v letu 1997 znaša
5,500.000 SIT.

III. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji
in referencah ponudnika.

Ponudba mora vsebovati naslov ponud-
nika, dokazilo o registraciji podjetja, do-
bavne roke za naročen material, reference
ponudnika, jamstvo za kvalitetno ponudbo
materiala, tehnično in propagandno gradivo
za ponujeni material, plačilni pogoji.

IV. Merila za izbor najugodnejših po-
nudb so predvsem kvaliteta, cena, dobavni
rok in način dobave, način in rok plačila.

V. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Sloven-
ska Bistrica, 2310 Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10. Na ovojnici naj bo označeno:
“Ne odpiraj – javni razpis” z oznako ponud-

nika. Javno odpiranje ponudb bo 20. fe-
bruarja 1997 ob 9. uri v prostorih Upravne
enote Slovenska Bistrica.

VI. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje v 20 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Upravna enota Slovenska Bistrica

Št. 352-6/97-111 Ob-150
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) in zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l.
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Ur. l. RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 71/93)

javni razpis
za izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskega plana Občine Ljutomer
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Predmet razpisa: izdelava sprememb

in dopolnitev prostorskega plana Občine
Ljutomer.

3. Rok izvedbe: 6 mesecev.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: ponudbena cena, reference in
roki.

5. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije o obsegu in vsebini dela na pod-
lagi zahtevka, ki ga vložijo na Občini Ljuto-
mer – Odsek za GJS, okolje in PP, tel. št.
069-81-712, faks: 06981610.

6. Kompletne ponudbe z oznako: “po-
nudba za izdelavo sprememb in dopolnitev
prostorskega plana Občine Ljutomer – Ne
odpiraj!” morajo oddati ponudniki do 5. 2.
1997 do 13. ure na naslov: Občina Ljuto-
mer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.

7. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Ljutomer 5. 2. 1997 ob 13.30.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Ljutomer

Št. 633-05-414/96-2 Ob-151
Republika Slovenija, Ministrstvo za de-

lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo primerjalno pravne analize
institutov družinskega prava

in strokovnih podlag ter njihovo
aplikacijo pri pripravi zakonov
s področja družinskih razmerij

1. Predmet razpisa je:
a) analiza zakona o zakonski zvezi in

družinskih razmerjih,
b) primerjalno pravna analiza posamez-

nih institutov družinskega prava ter izdela-
va strokovnih podlag,

c) aplikacija posameznih institutov dru-
žinskega prava.

2. Delo je določeno največ z največ
1.000 razikovalnimi urami, obračunanih po
odredbi o določitvi cene raziskovalne ure v
letu 1995 (Ur. l. RS, št. 47/95) in to:

– pod točko a) največ 200 ur,
– pod točko b) največ 400 ur,
– pod točko c) največ 400 ur.

3. Orientacijska vrednost razpisa je
3,690.000 SIT.

4. Zainteresirani  ponudniki  lahko ob-
razce   za   ponudbo   ter   dodatne   infor-
macije dobijo na Ministrstvu za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5, pri Bredi Leder Pregelj, telefon
178-3386.

5. Ponudba  mora  vsebovati  elemente
iz  12.  člena  odredbe  o  postopku  za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) pred-
vsem pa:

a) izpolnjen obrazec 1 in 2 za posamez-
ne točke razpisa,

b) dokazilo o registraciji,
c) časovno opredelitev izdelave posa-

mezne raziskovalne naloge po točkah a)-c),
ali/in raziskovalnih nalog kot celote ter plan
črpanja finančnih sredstev,

d) način zavarovanja izpolnitve obvez-
nosti,

e) navedbo dejanskega števila razisko-
valnih ur po posameznih točkah in/ali za
celotno nalogo kolikor je nižja,

f) kratek oris izdelave naloge po razpi-
sni dokumentaciji,

g) popis strokovnjakov, ki bodo sodelo-
vali pri raziskovalni nalogi,

h) osnutek pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– poznavanje problematike na področju

družinske zakonodaje,
– posebne ugodnosti ponudnika (čas iz-

delave in število ur),
– reference vodje raziskave in sodelav-

cev,
– sofinanciranje projekta/naloge.
7. Ponudbe lahko obsegajo celoto razpi-

sanih del, vendar morajo biti sestavljene po
posameznih točkah, ki so predmet razpisa,
lahko pa so ponudbe samo za posamezne
točke razpisa.

8. Pisne ponudbe na obrazcih z vso po-
trebno dokumentacijo pošljite v zaprti ku-
verti na naslov Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5,
z oznako “Ne odpiraj - javni razpis ZZZDR”
in to v roku 20 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS.

Rok za ponudbe začne teči z dnem obja-
ve javnega razpisa.

9. Upoštevali bomo samo ponudbe, ki
bodo prispele na ministrstvo pravočasno z
zahtevano oznako, ostale pa bodo vrnjene
ponudniku neodprte, zato mora biti na po-
šiljki označen pošiljatelj.

Šteje se, da je ponudba prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka oddana v glavni
pisarni ministrstva do 15. ure, ali če je zad-
nji dan roka oddana na pošti s priporočeno
pošiljko.

10. Javno odpiranje ponudb bo dne
28. februarja 1997 ob 10. uri, v poslovnih
prostorih Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, IV.
nadstropje, soba 25.

Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpira-
nju ponudb, morajo predložiti pooblastilo
za zastopanje.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika, ali pa izbere
ponudnika za vse razpisane dele kot celoto
ali po posameznih točkah razpisa.
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12. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija in ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 352-64/94 Ob-152
Na podlagi 2. člena odredbe o postopku

za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter
zakona o urejanju naselij in drugih posegov
v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Ur. l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urbanizem in okolje

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev

za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in
okolje, Poljanska 28, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
1. Izdelava prostorskih ureditvenih po-

gojev za območji urejanja ŠR 1/2-1 in
ŠR 1/2-2 del,

2. Izdelava prostorskih ureditvenih po-
gojev za območja urejanja CI 6/10 Infekcij-
ska klinika, CI 6/11 Univerzitetni KC del,
CI 6/12 Medicinska fakulteta, CI 6/13 Po-
rodnišnica in CI 6/14 Vojna bolnišnica,

3. Izdelava zazidalnega načrta za območ-
ji urejanja CO 7/22 in CP 7/22 Spodnje
Poljane in prostorskih ureditvenih pogojev
za območja urejanja CI 7/21 Roška Kasar-
na, CP 7/23 Klavnica in CR 8/1 Gruberjev
prekop del.

4. Izdelava prostorskih ureditvenih po-
gojev za območje urejanja ŠR 3/1-2 Po-
dutik.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za vse ali posamično nalogo.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije
(projektna naloga, pogoji soglasodajalcev,
vzorec pogodbe), ki jo zainteresirani lahko
dvignejo od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS vsak delovni dan med 8.30 in
10.30 na naslovu: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in
okolje, Poljanska 28, Ljubljana, po pred-
hodnem dogovoru. Dodatna pojasnila lahko
ponudniki dobijo na istem naslovu pri Mar-
jeti Zornada vsak delovnik med 8.30 in 9.30
in v času uradnih ur v ponedeljek in sredo
med 9. in 12. uro ter v sredo med 14. in
16. uro (tel.: 13-36-288, fax.: 322-046).

4. 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:

1. Predmet razpisa.
2. Organizacijo (firmo) oziroma ime po-

nudnika:
– z vsemi potrebnimi podatki za izpolni-

tev pogodbe,
– overjene podatke o registraciji za de-

javnost, v katero spadajo razpisane naloge,
ki ne smejo biti starejši od 30 dni,

– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del.

3. Projektno skupino:
– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobraz-

beni strukturi in strokovne reference pro-

jektne skupine ponudnika ter potencialnih
in obveznih zunanjih sodelavcev (za nalogi
pod tč. 2.3. in 2.4.) s področja svoje po-
nudbe.

4. Pristopne izjave potencialnih in ob-
veznih zunanjih sodelavcev za izvajanje po-
samezne 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 arhitekturo, urbanizem,
komunalno energetsko infrastrukturo, študije
vplivov na okolje, materialne stroške, davek
itd.) za izdelavo razpisane naloge za čas traja-
nja 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.

Odgovorni nosilec mora biti v delovnem
razmerju pri ponudniku in mora izpolnjeva-
ti zakonsko opredeljene pogoje za nosilca
naloge.

Naročnik si pridržuje pravico možnosti
pogajanj s ponudniki v postopku priprave
analize ponudb s ciljem racionalnejšega gos-
podarjenja s proračunskimi sredstvi.

5. Rok za oddajo ponudb je 14. februar
1997 najkasneje do 10. ure v vložišču na-
ročnika, Poljanska 28, Ljubljana.

6. Ponudniki morajo predložiti svojo po-
nudbo v enem izvodu, v zapečateni ovojnici
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj - Ponudba - PIA (navedba
posamezne naloge), za vsako nalogo pose-
bej.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo več nalog hkrati, zadostuje, da podat-
ke oziroma dokumente, zahtevane pod
6. točko alinee 1-5, predloži le enkrat. Ti
podatki oziroma dokumenti naj bodo pred-
loženi v posebni ovojnici z navedbo “Ne
odpiraj - Ponudba - PIA - skupna dokumen-
tacija”.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo v petek
14. februarja 1997 ob 11. uri v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave,
Oddelka za urbanizem in okolje, Poljanska
28/I. Predstavniki ponudnikov, ki prisostvu-
jejo odpiranju ponudb, morajo predložiti pi-
smeno pooblastilo za zastopanje, sicer ni-
majo pravice dajati pripomb k postopku.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– poznavanje območja obravnave,
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– transparentnost ponudbe,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– izvedbeni roki,
– cena.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika v skladu z me-
rili iz prejšnjega odstavka.

O rezultatih izbora bodo ponudniki pi-
sno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb, ter bodo pozvani
k podpisu pogodbe.

Prepozne, nepravilno opremljene, nepo-
polne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah in podatkih. Po-
nudniki se udeležujejo postopka na lastne
stroške in tveganje. Naročnik si pridržuje
pravico odločitve o sprejemu ponudbe.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za urbanizem in okolje

Št. 0-1/2/6-1997 Ob-153
Telekom Slovenije p.o., Poslovna enota

Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
določil 10. člena odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

objekta Lava II z ureditvijo skladiščnih
prostorov

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Celje, Lava 1, Celje.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija grad-
benega objekta Lava II z ureditvijo skla-
diščnih prostorov na lokaciji Lava v Celju.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti vsak dan med 8. in 9. uro v roku 7 dni
po objavi razpisa pri Borisu Kresniku (tele-
fon 063/421-206) na sedežu investitorja.
Vrednost razpisne dokumentacije je 50.000
SIT. Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti na osnovi predložitve potrjenega
prenosnega naloga plačila vrednosti razpi-
sne dokumentacije v korist investitorja na
ŽR št. 50700-849-1877 Telekom Slovenije
PE Celje, sklic na št. 00-111.

4. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 200,000.000 SIT.

5. Predviden rok za zaključek investicije
je 6 mesecev po podpisu pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

7. Investitor si pridržuje naslednje pra-
vice:

– da glede na ostala merila najcenejša
ponudba ni nujno najugodnejša;

– da sodeluje pri dokončni izbiri pod-
izvajalcev;

– da po potrebi korigira obseg in kvalite-
to del glede na razpisno dokumentacijo.

8. Ponudba mora vsebovati elemente,
predvidene v 12. členu odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. čle-
nom internega navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem.

9. Način oddaje ponudbe: ponudbo je
teba vročiti osebno v tajništvu investitorja
ali s priporočeno pošiljko v roku 31 dni do
12. ure po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Telekom Slovenije p.o., PE Celje,
Lava 1, 3000 Celje. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako: “Ne
odpiraj - Ponudba za rekonstrukcijo Lava”.
Kuverta mora biti opremljena z imenom in
naslovom ponudnika.
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10. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
27. 2. 1997 ob 12. uri v prostorih investitor-
ja Lava 1, Celje, sejna soba (št. 221). Pred-
stavniki ponudnikov lahko prisostvujejo od-
piranju ponudb na osnovi pisnega poobla-
stila ponudnika.

11. Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb
ter izločene ponudbe bodo dobili vsi ponud-
niki v roku 7 dni po odpiranju ponudb.

12. Ponudniki bodo o izboru najugod-
nejšega ponudnika obveščeni v roku 14 dni
od odpiranja ponudb.

Telekom Slovenije p.o.
PE Celje

Ob-161
Na podlagi zakona o izvajanju proraču-

na 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 odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Trbovlje objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa, ki so v javnem interesu
v letu 1997

1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva (klubi, ki so organizi-
rani kot društvo),

– zveze športnih društev, ki jih ustanav-
ljajo športna društva (klubi),

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole, poklicne šole, sred-
nje tehnične in srednje strokovne šole, gim-
nazije in druge splošne srednje.

II. V letu 1996 bomo (so)financirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine
– interesna športna vzgoja predšolskih

otrok:
  – (so)financirali bomo programe (ob-

jekt in kader), ki imajo značaj redne vadbe,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih

otrok:
  – (so)financirali bomo programe (ob-

jekt in kader), ki imajo značaj redne vadbe,
organizacijo in izvedbo šolskih športnih tek-
movanj, tečaje plavanja,

– programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport:

  – sofinancirali bomo programe (objekt
in kader) v individualnih in kolektivnih
športnih panogah, ki imajo značaj rednega
športnega treniranja.

2. Športnorekreativna dejavnost odraslih:
– športnorekreativne prireditve,
  – (so)financirali bomo enkratne prire-

ditve,
– vzdrževanje objektov,
  – (so)financirali bomo vzdrževanje ob-

jektov, na katerih se odvija rekreativna de-
javnost odraslih občanov (zaposlenih in
upokojencev).

3. Organizacijske storitve v športu na ni-
voju občine

III. Izbrane programe bomo sofinancira-
li na podlagi občinskih meril za financiranje
športa v letu 1997.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij, zavodov in šport-
nih društev (klubov), ki so svoje programe
izvajali že v letu 1996.

IV. Rok za prijavo programov je 10. fe-
bruar 1997.

V. Svoje programe pošljite na naslov:
Občina Trbovlje (oddelek za šport), Leni-
nov trg 4, 1420 Trbovlje, s pripisom “šport-
ni proračun 97”.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.

Občina Trbovlje

Št. 26/97 Ob-165

Ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno-obrtniških

del za izgradnjo parkirišča z
nadstreškom – na kompleksu centralne

čistilne naprave Domžale–Kamnik
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava

Domžale–Kamnik, Študljanska 92, Domža-
le.

2. Predmet razpisa:
2.1. Parkirišče z nadstreškom.
3. Okvirna vrednost:
3.1. ca. 8,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
4.1. Pričetek del marca 1997, končanje

del v 60 koledarskih dneh po uvedbi v delo
in podpisu pogodbe.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference na področju predmeta razpi-

sa,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Centralne čistilne naprave Dom-
žale–Kamnik, Študljanska 92, Domžale.

7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati v

roku petnajst dni po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure, na naslov: Centralna čistilna
naprava Domžale–Kamnik, Študljanska 92,
1230 Domžale, v zaprtih kuvertah z napi-
som “Ne odpiraj” in “Javni razpis parki-
rišče z nadstreškom”.

8. Odpiranje ponudb bo opravila komisi-
ja naslednji dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 15. uri v prostorih Centralne či-
stilne naprave Domžale–Kamnik, Študljan-
ska 92, Domžale.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasneje v 30 dneh
po roku za oddajo ponudb.

9. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na tel. 061/712-293 ali 061/712-866
pri mag. Olgi Burica dipl. biol., tehničnim
delom pa na tel. 061/711-230, Andreju Gi-
randon inž. gr.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Centralna čistilna naprava
Domžale–Kamnik

Št. 35/97 Ob-166

Javni razpis
za izbiro izvajalca del za izvedbo
kanalizacije in čistilne naprave

Dragonja
1. Investitor: Občina Piran, Sklad stavb-

nih zemljišč, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Predmet razpisa: izvedba kanalizacije

Sečoveljske doline – kanalizacija Dragonja
in čistilna naprava Dragonja I. faza.

3. Popisi del in razpisni pogoji se lahko
dvignejo na Projektivi inženiring, d.o.o., Pi-
ran, Tartinijev trg 10. Odkupnina za razpi-
sno dokumentacijo je v višini 20.000 SIT,
ki jo nakažete na ŽR št. 51410-601-13859
pri Agenciji za plačilni promet Portorož.
Kontaktna oseba je Bojan Zadel, tel.
066/73-361.

4. Orientacijska vrednost naročila je
95,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je marec
1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– vrednost ponudbe,
– pogodba na ključ,
– fiksnost cene,
– ostali finančni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe.
7. Rok za dostavo ponudbe je 24. fe-

bruar 1997 do 12. ure, in sicer na naslov:
Občina Piran, Sklad stavbnih zemljišč, Tar-
tinijev trg 2, 6330 Piran, s pripisom: “Ne
odpiraj – ponudba Dragonja”.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek 24. 2.
1997 ob 13. uri, v prostorih Občine Piran.

9. Ostali pogoji: skladno z razpisno do-
kumentacijo.

10. Ponudba za razpis mora vsebovati
elemente po 12. členu odredbe o postopku
za izvajanje razpisa za oddajo javnih naro-
čil in odredbe o spremembi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil.

Občina Piran
Sklad stavbnih zemljišč

Ob-168
Na podlagi pooblastila lastnikov stano-

vanj, Na zelenici 8 v Celju SZ Atrij, z.o.o.,
kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvajanje vzdrževalnih del na fasadi
stanovanjske stolpnice v Celju

1. Ime investitorja: Stanovanjska zadru-
ga Atrij, z.o.o., Lava 7, Celje.

2. Predmet razpisa: sanacija fasade sta-
novanjske stolpnice Na zelenici 8 v Celju.

3. Podatke o objektu dobijo ponudniki v
roku sedem dni od dneva objave javnega
razpisa na sedežu SZ Atrija, Lava 7 v Celju,
sprejemna pisarna ali pri Anici Čater med 7.
in 9. uro, kjer se dogovorijo tudi za ogled
objekta.
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4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 7,500.000 SIT.

5. Predviden rok dokončanja del je 2 me-
seca po sklenitvi pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena, z davkom,
– plačilni pogoji,
– boniteta ponudnika,
– lista referenčnih objektov,
– rok izvedbe del in garancijski rok,
– garancija za pravočasnost izvedbe del,
– sklenitev pogodbe na “ključ”.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili.

7. Nosilec ponudbe mora navesti more-
bitne podizvajalce za posamezna dela.

8. Ponudnik mora navesti finančne po-
goje in morebitne ugodnosti.

9. Ponudnik mora predložiti elaborat iz
varstva pri delu.

10. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
zavaroval okolico in dele objekta, da ne bo
prišlo do poškodb in da bo v primeru, če bo z
izvajanjem povzročil škodo na stvareh, ki niso
predmet dela, poravnal vso tako nastalo škodo.

11. Ponudnik predloži tudi izjavo, da je
njegova ponudba izdelana v skladu z razpi-
snimi pogoji in navodili ponudniku.

12. Ponudnik mora podpisano in pravil-
no opremljeno ponudbo v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za sanaci-
jo fasade Na zelenici 8” oddati na naslov:
SZ Atrij, Lava 7, 3000 Celje.

13. Ponudniki morajo tudi v primeru od-
daje ponudbe priporočeno po pošti, posre-
dovati ponudbo na naslov investitorja do
dne in ure, kot je navedeno v tem razpisu.

14. Nepravilno opremljene in prepozno
vložene, kot nepopolne, nejasne ali ponud-
be z naknadno ugotovljenimi neresničnimi
podatki bodo izločene kot neveljavne.

15. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, do 10. ure.

16. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 12.
uri.

Odpiranje ponudb bo komisijsko.
17. Prisotni predstavniki ponudnikov pri

odpiranju ponudb morajo imeti s sabo poob-
lastilo za zastopanje.

18. Naročnik ima pravico zavrniti vse
ponudbe, kolikor ugotovi, da nobena po-
nudba ne ustreza razpisu.

19. Oddaja del: naročnik bo o svoji od-
ločitvi o izidu javnega razpisa obvestil vse
ponudnike v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb. Naročnik bo z izbranim izvajalcem
sklenil pogodbo, najkasneje v roku 10 dni
od odločitve o izbiri ponudnika.

Naročnik ima pravico do tega, da dolo-
čenega dela ne odda.

20. Naročnik ponudnikom ne priznava no-
benih stroškov v zvezi z izdelavo ponudbe.

Stanovanjska zadruga Atrij, z.o.o.,
Celje

Št. 105-1/97 Ob-170
Pohorje Mirna, proizvodnja opreme za

protipožarno zaščito in namakanje, ulivanje
in kovanje barvnih kovin ter kmetijska pro-

izvodnja, p.o., Mirna, Slovenska vas 14, ob-
javlja na podlagi zakona o proračunu (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) naslednji

javni razpis
za izbor zavarovalnice

A) Predmet razpisa je izbor najugodnej-
še zavarovalnice za zavarovanje lastnine Po-
horja Mirna, in sicer:

1. zavarovanje osnovnih sredstev,
2. zavarovanje vozil,
3. zavarovanje živine in poljedelskih pri-

delkov,
4. zavarovanje vloma in ropa,
5. zavarovanje raznega blaga, zalog in

polizdelkov proti požaru, izlivu vode,
6. zavarovanje računalnikov in informa-

cijske opreme.
B) Okvirna knjižna vrednost predmeta

zavarovanja znaša 2.577,811.920 SIT. Skup-
na knjižna vrednost je zgolj okvirna (ne vse-
buje podatkov o trenutni vrednosti poljskih
posevkov in živine) in se bo natančno dolo-
čala pri sklepanju pogodb z izbrano zavaro-
valnico.

C) Podrobnejše pisne podatke o razpi-
snih pogojih lahko zainteresirane zavaro-
valnice dvignejo na naslovu naročnika na
tel. 068/47-010 int. 241.

D) Z eno ali več izbranimi zavarovalni-
cami bo sklenjenih več parcialnih pogodb
po vrstah zavarovanja.

E) Izbrana zavarovalnica bo izbrana za
dobo 1 leta.

F) Pisna ponudba mora vsebovati:
– točen naslov zavarovalnice, odgovor-

no osebo in kopijo dokazila o registraciji, ki
ne sme biti starejše od treh mesecev,

– BON obrazca 1 in 2,
– podatke o pozavarovanju,
– podatke o mreži poslovnih enot,
– reference o večjih zavarovanjih z na-

vedbo zavarovane vrednosti in dolžine za-
varovalne dobe,

– konkretno ponudbo in navedbo:
  – ponudbo s premijami in brez odbitne

franšize za zavarovanje skupne vrednosti
posameznih vrst zavarovanja,

  – plačilnih pogojev in ugodnosti plače-
vanja premij,

  – bonusov in popustov pri zavarova-
nju,

  – možnosti zavarovanja amortizirane
vrednosti pri delnih škodah,

  – odzivni čas po prijavi škode,
  – čas poplačila škode,
  – podatke o oblikovanju malusov.
G) Plačilni pogoji: mesečno plačevanje

premij oziroma po drugih ugodnejših pogo-
jih.

H) Merila in kriteriji za ugotavljanje naj-
ugodnejše zavarovalnice:

– višina premij,
– stopnja bonusov in popustov,
– čas poplačila škode,
– odzivni čas po prijavi škode,
– druge bonitete in reference iz ponudbe.
Ponudbe morajo biti poslane priporoče-

no po pošti na naslov: Pohorje Mirna, Slo-
venska vas 14, 8233 Mirna ali oddane ose-
bno v vložišču naročnika na istem naslovu.

Prijave morajo prispeti na navedeni na-
slov do 14. 2. 1997 do 14. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
ter z jasno vidnim napisom: “Ne odpiraj –
javni razpis Pohorje – zavarovalnice”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 17. 2.
1997 ob 9. uri v sejni sobi naročnika. Pred-
stavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili
javnega odpiranja prijav, morajo osebno
predložiti pismeno pooblastilo odgovorne
osebe ponudnika za zastopanje.

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene take ponudnikom.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahteva-
ne dokumentacije in podatkov bo naročnik
izločil iz nadaljnje obravnave.

O odločitvi oziroma izboru bodo vsi po-
nudniki obveščeni pisno v 30 dneh po odpi-
ranju ponudb.

Pohorje Mirna

Št. 072 - 003/97 Ob-169
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-
mo

javni razpis
za oddajo del čiščenja poslovnih

prostorov Uprave Mestne občine Slovenj
Gradec

1. Predmet razpisa je oddaja del čiščenja
poslovnih prostorov Uprave Mestne občine
Slovenj Gradec.

2. Lokacija del: Šolska ulica 5, Šolska
ulica 10, Partizanska 16, vse Slovenj Gra-
dec.

3. Površine za oddajo del so: poslovni
prostori skupaj 966 m2.

4. Predračunska vrednost razpisanih del
je: 1,600.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je 1. 3. 1997.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena po-
godba za čas dveh let.

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil; vsebovati morajo zlasti:

– predračun s kalkulacijo in strukturo ce-
ne,

– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji,
– BON-1, BON-2 ali BON-3 (APPNI),

ki ne smejo biti starejši od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS,

– reference.
Opozarjamo na popolnost zahtevane do-

kumentacije.
7. Ponudbe, ki predvidevajo predplačilo,

se ne bodo upoštevale.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, ki mora biti opremljena s firmo po-
nudnika in z oznako: “Ne odpiraj - ponud-
ba: javni razpis za oddajo del čiščenja po-
slovnih prostorov št. 072-003/97”.

Ponudbe morajo prispeti v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure pripo-
ročeno ali oddane osebno na naslov: Mest-
na občina Slovenj Gradec, Oddelek za splo-
šne zadeve in tehnične službe uprave, Šol-
ska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, Slovenj Gradec. Predstavniki po-
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nudnikov, ki bodo navzoči, morajo predlo-
žiti veljavno pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju po-
nudb.

12. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, konkurenčnost cen,
boniteta, plačilni pogoji, druge posebne
ugodnosti ponudnika.

13. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo - načrt prostorov - vsak de-
lavnik od 10. do 12. ure. Kontaktna oseba je
Ivanka Konečnik, tel št. 0602-41-020.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-171
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
Krajevna skupnost Stari trg

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo mrliške

vežice v Starem trgu
1. Naročnik je Krajevna skupnost Stari

trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi.
2. Predmet javnega razpisa je izgradnja

mrliške vežice v Starem trgu.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo v Krajevni skupnosti Stari
trg 29. 1. 1997 od 11. do 13. ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 8,000.000 SIT.

5. Pričetek razpisnih del je predviden v
marcu 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– pondubena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– rok za izvedbo del.
7. Naročnik se ne obvezuje, da bo najce-

nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo.
8. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– dokazilo, da je ponudnik usposobljen

za izvedbo razpisanih del (registracijo  pod-
jetja, priglasitveni list),

– 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.
9. Ponudba mora biti sestavljena v slo-

venskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z naslovom “Ne odpiraj! ponudba
na razpis za izgradnjo mrliške vežice v Sta-
rem trgu.”

Pravočasno prispele ponudbe bodo tiste,
ki jih ponudniki pošljejo priporočeno vsaj
20. dan po objavi razpisa na naslov Krajev-
na skupnost Stari trg, 8342 Stari trg ob
Kolpi.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo 25. dan po objavi razpisa ob

15. uri v Krajevni skupnosti Stari trg ob
Kolpi.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del na finančno sposobnost.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 8 dni po zaključnem roku za
oddajo ponudb.

Krajevna skupnost
Stari trg ob Kolpi

Ob-172
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-

ka 12, Ljubljana, na podlagi odredbe o po-
stopku za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo fotokopirnih strojev za
potrebe Republiškega zavoda za

zaposlovanje
1. Predmet razpisa je dobava fotokopir-

nih strojev s pripadajočo opremo.
2. Orientacijska vrednost opreme je

6,500.000 SIT.
3. Predvideni rok dobave je 30 dni po

prejetem obvestilu o izboru najugodnejšega
ponudnika.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94). Poleg
tega morajo vsebovati še:

– potrdilo o registraciji podjetja,
– izjavo o možnosti dokupa opreme.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik med 8. in 12.
uro na sedežu RZZ, Glinška 12, Ljubljana,
vložišče.

Informacije po telefonu 061/125-98-07,
dnevno med 10. in 12. uro, Franc Štrukelj.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kompletnost ponudbe,
– cena in pogoji plačila,
– možnost in pogoji nakupa “staro za no-

vo”,
– kvaliteta in garancijski rok,
– možnost dokupovanja opreme in vzdr-

ževanja po izteku garancije,
– rok dobave (termini, FCO naročnik),
– reference ponudnika.
7. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
dobavo fotokopirnih strojev” je potrebno do-
staviti do 14. 2. 1997 do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1997
ob 10. uri na sedežu Zavoda v Ljubljani,
Glinška 12.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 15 dni po izteku roka za oddajo
ponudb.

Ob-173
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-

ka 12, Ljubljana, na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije 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)

ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

ponovni javni razpis
za zamenjavo službenega avtomobila
1. Predmet razpisa je zamenjava (staro za

novo) in dobava osebnega avtomobila za služ-
bene namene za Območno enoto Velenje.

2. Orientacijska vrednost vozila znaša
2,500.000 SIT.

3. Rok dobave: 30 dni po izboru naju-
godnejšega ponudnika.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 14/94). Poleg
tega morajo vsebovati še:

– potrdilo o registraciji podjetja,
– možnost vzdrževanja, popravila in do-

kupa opreme po določenem času.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od 27. 1. 1997 do 31. 1. 1997
od 10. do 12. ure v vložišču RZZ, Glinška
12, Ljubljana.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in pogoji plačila,
– kvaliteta in garancijski rok,
– pogoji odkupa – staro za novo,
– ekonomičnost ponujenega vozila v

uporabi,
– možnost servisiranja.
7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,

18. 2. 1997 ob 10. uri v prostorih RZZ,
Glinška 12, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje.

8. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
zamenjavo in dobavo vozila” je potrebno
dostaviti do 14. 2. 1997 do 12. ure.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 15 dni po izteku roka za oddajo
pondub.

Republiški zavod za zaposlovanje,
Ljubljana

Št. 4/96-2512241-3353 Ob-175
Geodetska uprava RS, Območna geodet-

ska uprava Ljubljana, Cankarjeva cesta
1/III, Ljubljana, objavlja na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

čiščenje poslovnih prostorov državnih
upravnih organov

1. Predmet razpisa je čiščenje poslovnih
prostorov Območne geodetske uprave Ljub-
ljana in izpostave Ljubljana na lokaciji Can-
karjeva 1/III v skupni površini 1167 m2.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 160.000 SIT/mes.

3. Pričetek del bo predvidoma 1. marca
1997. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena
pogodba za dobo enega leta z možnostjo
podaljšanja.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in dobijo dodatne informacije
pri Janezu Dottiju, na sedežu naročnika, tel.
125-90-62 vsak dan od 8. do 10. ure.
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5. Ponudba mora vsebovati: firmo in ime
ponudnika, navedbo pooblaščene osebe, ki
daje pojasnila v zvezi s ponudbo, dokazilo o
registraciji, usposobljenost za realizacijo
razpisanih del, priporočila, ceno in način
izvajanja storitve, plačilne pogoje, morebit-
ne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik. (To so
tudi merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika, ki ni nujno tudi najcenejši).

6. Ponudbe z naslovom naročnika in pon-
udnika v zaprti ovojnici in z oznako “Ponud-
ba – Ne odpiraj!” morajo prispeti na naslov
naročnika do 6. februarja 1997 do 12. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan 7. februarja 1997 ob 12. uri v prostorih
OGU Ljubljana, Cankarejva 1/III, soba št.
2. Predstavniki ponudb morajo pri odpira-
nju ponudb predložiti pisna pooblastila.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.

OGU Ljubljana

Št. 97-100445-018 Ob-176
Ministrstvo za obrambo RS, Ljubljana,

Kardeljeva ploščad 25, na podlgi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
14/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih
in obrtniških del na objektu: – sanacija
manevrskih površin Letališča Cerklje –

2. faza
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvedba gradbenih in
obrtniških del na objektu: sanacija manevr-
skih površin Letališča Cerklje – 2. faza.

3. Razpisno dokumentacijo (popisi del
in razpisni pogoji) lahko dvignejo ponudni-
ki po priloženem potrdilu plačila stroškov
in priloženem pismenem pooblastilu za dvig
dokumentacije, 31. 1. 1997 od 9. do 14. ure
pri Žibert Tomažu (tel.: 1712-197) na Kar-
deljevi ploščadi 24, Ljubljana.

Pred prevzemom razpisne dokumentaci-
je morajo ponudniki vplačati stroške izdela-
ve razpisne dokumentacije v višini 5.000
SIT na žiro račun MO RS 50100-637-55216.
Prav tako morajo vsi interesenti za dvig do-
kumentacije najkasneje do 29. 1. 1997 pi-
smeno sporočiti, da bodo dvignili razpisno
dokumentacijo.

Projektna dokumentacija je prav tako na
vpogled na zgoraj omenjenem naslovu po
prredhodni najavi, prav tako tudi vsi po-
trebni podatki in razlage za izdelavo ponud-
be od 3. 2. 1997 do vključno 5. 2. 1997.

4. Orientacijska vrednost del znaša
150,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Letališče Cerklje.
6. Rok za začetek del je maj 1997, do-

končanje del julij 1997.
7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponudba

in merila za izbor najugodnejšega ponudnika
so razvidna v razpisnih pogojih naročnika.
Ponduba, ki ne bo vsebovala zahtevanih po-
datkov se izloči iz nadaljnje obravnave.

8. Pismene ponudbe morajo prispeti do
3. 3. 1997 do 9. ure na naslovu Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana (glavno vložiš-
če), v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –

javni razpis – ponudba za sanacijo manevr-
skih površin Letališča Cerklje – 2. faza.

9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
3. 3. 1997 ob 11. uri.

10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 45
dneh od dneva odpiranja ponudb.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo ponudnikov za za-
stopanje.

Ministrstvo za obrambo
Razpisna komisija

Št. 9/97 Ob-177
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 Šentilj

javni razpis
za rekonstrukcijo mrliške vežice na

pokopališču v Šentilju
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija mrliš-

ke vežice.
3. Obseg del: po projektu za izvedbo.
4. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo v tajništvu Občine Šentilj,
vsak dan od 8. do 14. ure, z dokazilom o
plačilu stroškov 5.000 SIT, nakazanih na
žiro račun št. 51800-630-25573 (za razpis
rekonstrukcije mrliške vežice).

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo do vključno 28. 2. 1997 do 12. ure na
naslov: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj v Slovenskih Goricah.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti z vidno oznako “Ne odpiraj,
ponudba za rekonstrukcijo mrliške vežice”
in točnim naslovom ponudnika.

6. Ponudba mora vsebovati:
– registracijo za razpisano vrsto del in

kopijo vpisa v sodni register,
– reference na podobnih delih,
– podatke o kadrih, ki bodo izvajali raz-

pisana dela, z navedbo odgovornega vodja
del,

– terminski plan izvedbe razpisanih del,
– bruto cene gradbenih strojev in delav-

cev,
– izjavo o poznavanju in terenskem og-

ledu območja predvidene rekonstrukcije,
– izjavo da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji,
– izjavo o fiksnosti cen,
– izjavo, da so v cene po enoti mere vkal-

kulirani tudi stroški prekinitev del zaradi
morebitnih pogrebnih slovesnosti; stroški
popravila dovozne poti (tlakovane), zaradi
dovoza gradbenega materiala do objekta;
stroški sodelovanja projektanta, statika;
stroški analiz vgrajenega materiala,

– izjavo o garanciji izvedenih del,
– izjavo o strinjanju o zadržanju 20%

vrednosti končne situacije do datuma do-
končanja odprave pomanjkljivosti, ki bodo
ugotovljene pri kvalitetnem prevzemu ob-
jekta,

– izjavo o odpravi morebitnih pomanj-
kljivosti v roku 14 dni od datuma tehnične-
ga prevzema objekta,

– izjavo da prevzemnik del jamči za ro-
ke in kvaliteto opravljenih del kooperantov,

– izjavo, da bo izvajalec del pri tehnič-
nem pregledu predložil vse potrebne ateste
vgrajenih materialov,

– rekapitulacijo ponudbene vrednosti
(vključen prometni davek) v tolarjih za vsa-
ko gradbeno fazo posebej (gradbeni del,
strojne instalacije, elektroinstalacije) in na-
čin plačila,

– skupno rekapitulacijo.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference na podobnih delih,
– poznavanje terena,
– ponudbena cena,
– plačila situacij (min. 60 dni od datuma

izstavitve),
– rok izvedbe del,
– ostale ugodnosti izvajalca.
8. Predvidena vrednost rekonstrukcije:

11,000.000 SIT.
9. Investitor ima pravico oddati razpisa-

na dela v omejenem obsegu in najbolj us-
treznem izvajalcu, za katerega ni nujno da
je najcenejši.

10. Upoštevane bodo samo tiste ponud-
be, ki bodo zadostile vsem pogojem razpi-
sa.

11. Odpiranje ponudb bo 3. 3. 1997 ob
12. uri v prostorih Občine Šentilj.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

13. Vrstni red dokumentov v kuverti mo-
ra biti enak vrstnemu redu alinej 6. točke
tega razpisa.

14. Vse morebitne dodatne informacije
dobite na Oddelku za komunalno gospo-
darstvo in okolje – Anžel Miroslav, tel.
062-651-133.

Št. 9/97 Ob-178
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 Šentilj

javni razpis
za izdelavo študije možnosti plinifikacije

v Občini Šentilj
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Predmet razpisa: študija možnosti pli-

nifikacije naselij v Občini Šentilj.
3. Obseg del: po projektni nalogi.
4. Interesenti lahko dvignejo projektno

nalogo v tajništvu Občine Šentilj, vsak dan
od 8. do 14. ure, z dokazilom o plačilu stroš-
kov 3.000 SIT, nakazanih na žiro račun št.
51800-630-25573 (za razpis študije plinifi-
kacije).

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo do vključno 10. 2. 1997 do 12. ure na
naslov: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šen-
tilj v Slovenskih Goricah.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti z vidno oznako “Ne odpiraj,
ponudba za študijo plinifiakcije” in točnim
naslovom ponudnika.

6. Ponudba mora vsebovati:
– registracijo za razpisano vrsto del in

kopijo vpisa v sodni register,
– ponudbeno vrednost v tolarjih za vsa-

ko smer posebej, rekapitulacijo in način pla-
čila,
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– reference na podobnih delih,
– podatke o kadrih, ki bodo izvajali raz-

pisana dela,
– terminski plan izvedbe razpisanih del,
– izjavo o poznavanju in terenskem og-

ledu območja razpisanih del,
– izjavo da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji,
– izjavo o fiksnosti cen,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-

stitorju.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference na podobnih delih,
– poznavanje terena,
– ponudbena cena,
– plačila situacij (min. 60 dni od datuma

izstavitve),
– rok izvedbe del,
– ostale ugodnosti izvajalca.
8. Predvidena vrednost izdelave študije:

1,600.000 SIT.
9. Investitor ima pravico oddati razpisa-

na dela v omejenem obsegu in najbolj us-
treznemu izvajalcu, za katerega ni nujno da
je najcenejši.

10. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

11. Odpiranje ponudb bo 10. 2. 1997 ob
13. uri v prostorih Občine Šentilj.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

13. Vse morebitne dodatne informacije
dobite na Oddelku za komunalno gospo-
darstvo in okolje – Anžel Miroslav, tel.
062-651-133.

Občina Šentilj

Št. 23/97 Ob-84
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-

ka ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju na-
ročnik), skladno z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po-
novno objavlja

javni razpis
za nakup računalniške opreme

1. Predmet razpisa je nakup računalniš-
ke opreme za potrebe Republiškega zavoda
za zaposlovanje Centralne službe in Območ-
nih enot. Podrobnejši opis predmetov in po-
gojev javnega razpisa je predstavljen v raz-
pisni dokumentaciji.

2. Orientacijska vrednost razpisa je
9,000.000 SIT.

3. Urejena ponudba mora vsebovati po-
leg elementov, ki so navedeni v odredbi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94, 12. člen), še elemente, ki so dodatno
navedeni v razpisni dokumentaciji h temu
javnemu razpisu.

4. Kriteriji in merila za izbor ponudni-
kov:

– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– kompatibilnost opreme z obstoječo v

okolju RZZ,
– dosedanje sodelovanje z naročnikom,
– splošni ekonomski pogoji,
– izpolnjevanje formalnih zahtev, opre-

deljenih v tem javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji h temu javnemu razpisu,

– reference ponudnika v Republiki Slo-
veniji,

– cena.
5. Upoštevaje vse kriterije in merila za

izbor ponudnikov, naročnik ni dolžan izbra-
ti najcenejšega ponudnika.

6. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
več ponudnikov, ter z njimi skleniti pogod-
bo.

7. Razpisno dokumentacijo h temu jav-
nemu naročilu si lahko ogledate in dvignete
do srede, 29. januarja 1997, med 10. in 12.
uro na RZZ, Glinška 12, Ljubljana, v vlo-
žišču – soba št. 4 v kletnih prostorih. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti pooblastilo ponudnika v dveh iz-
vodih in dokazilo o vplačilu 10.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun RZZ št.
50106-603-44712 pri agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – RZZ 1/97 P”. En izvod poob-
lastila bo potrjen vrnjen ponudniku.

8. Ponudniki, ki so že dvignili razpisno
dokumentacijo za razpis za javno naročilo
“RZZ 1/97” (objavljen v Uradnem listu RS,
št. 75, 20. decembra 1996), lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo brezplačno. Potre-
bujejo le pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije v dveh izvodih.

9. Dodatne informacije k temu javnemu
naročilu lahko dobite na informativnem dne-
vu v petek, 31. januarja 1997, ob 10. uri na
RZZ, Glinška 12, Ljubljana, v sejni sobi v
kletnih prostorih. Na informativnem dnevu
bodo lahko prisotni predstavniki ponudni-
kov, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo.
Za prisotnost na informativnem dnevu po-
trebujejo ustrezno pisno pooblastilo.

10. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki bodo neposredno prevzeli ori-
ginalno razpisno dokumentacijo k temu jav-
nemu razpisu.

11. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zaprti ovojnici z naslovom naročnika in na-
pisom “Ne odpiraj – ponudba – RZZ 1/97
P”. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napi-
sano ime in naslov ponudnika. Ponudbe mo-
rajo prispeti na naslov: Republiški zavod za
zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana,
do torka, 4. februarja 1997 do 11. ure. Ko-
misija bo obravnavala samo ponudbe, ki bo-
do prispele pravočasno in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene iz obravnave. Prav tako bodo iz obrav-
nave izločene vse ponudbe, za katere se bo
v kateremkoli delu postopka ugotovilo, da
je ponudnik navedel neresnične podatke.

12. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pi-
snim pooblastilom, bo v sredo 5. februarja
1997 ob 10. uri na RZZ, Glinška 12, Ljub-
ljana, v sejni dvorani v kletnih prostorih.

13. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v zakonitem roku.

Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-183
Na podlagi določil odredbe o postopku

za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-
tvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro usposobljenih izvajalcev za

tiskarske in grafične storitve v letu 1997

1. Predmet razpisa: priprava za tisk, iz-
delava filmov, tisk in dodelava broširanih
knjižnih publikacij in drugih tiskovin (zgi-
banke, manjše knjižice).

Ponudniki se lahko prijavijo za eno, več
ali vse storitve.

2. Orientacijska vrednost naročila je
6,000.000 SIT.

3. Ponudba mora vsebovati:
1. Firma oziroma ime ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji.
3. Reference.
4. Vzorec pogodbe.
5. Predračun za tipično brošuro na pod-

lagi spodnjih tehničnih elementov:
– grafična priprava: lektorirano besedilo

na disketi in izpis; 5 × 2/0 ilustracij,
– format: 155 × 240 mm,
– obseg: ovitek + 100 strani,
– tisk: ovitek 2/0; notranje strani 2/2,
– dodelava: šivano z nitjo, broširano, lep-

ljeno, raven hrbet, ovitek z zavihki, plastifi-
kacija,

– material: za notr. liste – brezlesni 80 g
 za ovitek – PPM/2 MAT 250 g B/1 +

mat plastifikacija;
mora vsebovati:
– izhodiščni cenik na izvod za naklade

500, 1000, 2000 in 3000 izvodov,
– strukturo cene (grafična priprava, foli-

je in filmi, tisk, vezava in plastifikacija, do-
stava naročniku),

– rok za izvedbo,
– dinamiko plačil po ponudbi v poveza-

vi s terminskim planom,
– način določanja in obračunavanja raz-

lik v ceni,
 – podatke, na katerih temelji predračun.
 6. Garancijske roke in načine zavarova-

nja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva
način zagotavljanja in dokazovanja kako-
vosti.

 7. Opis tehnične opremljenosti ponud-
nika oziroma njegovih podizvajalcev, vrste
tiskarskih storitev, možnost dostave.

 8. Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik (mož-
nost skladiščenja, kurirska služba, ipd.).

 9. Ime pooblaščene kontaktne osebe za
morebitna tolmačenja v zvezi s ponudbo.

4. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: reference, ponudbena cena
in rok izvedbe.

5. Ponudbe morajo biti oddane na naslov
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, 1000 Ljubljana do vključno
13. februarja 1997 do 12. ure v zaprti ovoj-
nici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba: Javni
razpis za publikacije”. Na ovojnici morata
biti vidna ime in naslov ponudnika.

6. Javno odpiranje ponudb bo dne
17. februarja 1997 ob 12. uri, v sejni sobi
Ministrstva za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6/III, Ljubljana. Vabljeni so predstavniki
vseh ponudnikov, ki se izkažejo z ustreznim
pooblastilom za zastopanje.

7. Ponudniki bodo prejeli zapisnik o jav-
nem odpiranju ponudb, o izbiri pa bodo ob-
veščeni v zakonitem roku.

 Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-187
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
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občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo priklopov

parnih konvektomatov v
vzgojnovarstvenih zavodih in osnovnih

šolah v Občini Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mesta uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Objekti:
VVZ Borisa Pečeta, Tomšičeva 34,
VVZ Jadvige Golež, Betnavska 100,
VVZ Koroška Vrata, Smetanova 34,
VVZ Jožice Flander, Fochova 51,
VVZ Tezno, Dogoška 20,
OŠ Toneta Čufarja, Zrkovska 67,
OŠ Tabor II., Klinetova 18,
OŠ Miklavž, Cesta v Dobrovce 21.
3. Predmet razpisa: izvedba elektro in

strojnih instalacij za priklop parnih konvek-
tomatov.

4. Orientacijska vrednost: 5,000.000 SIT.
5. Čas izvedbe: februar–marec 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
7. 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 343/III,
prvih 5 dni po objavi razpisa.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/22-01-315.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati 10.
dan od objave v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, soba 343/III.

9. 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 vsak objekt posebej. Prav tako si
pridržuje pravico, da ob morebitnem po-
manjkanju sredstev, z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 4.4.1.2/250/97 Ob-182
Slovenske železnice d.d. objavljajo

javni razpis
za nakup varnostnih posod

1. Kupec: Slovenske železnice d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska 11.

2. Predmet razpisa: varnostne posode
proti uteku nevarnih snovi.

3. Specifikacija in količina razpisane
opreme:

A. 20 kosov varnostna posoda proti ute-
ku nevarnih snovi.

Karakteristike: posode morajo biti izde-
lane iz bisfenolnega poliestra ali drugega
materiala, ki zagotavlja odpornost in pre-

prečuje izlitje nevarnih snovi, ki se preva-
žajo po železnici.

Vse ostale tehnične podatke lahko zain-
teresirani dvignejo v Službi materialnega
poslovanja Trg OF 6/I nadstropje, soba št.
31, Lisac Ivan, vsak delovnik od 8. do 9.
ure.

4. Orientacijska vrednost naročila znaša
2,000.000 SIT.

5. Naročila se morajo realizirati v roku
do 30 dni po sklenitvi pogodbe. Veljavnost
ponudbe 90 dni.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– cena,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija.
7. Ponudbi z vsemi komercialnimi pogo-

ji priložite:
– registracijo firme,
– bonitetni obrazec,
– načrt za izdelavo posode z vsemi po-

datki in prospekt.
Naročnik  bo obravnaval vse ponudbe,

ki bodo prispele do 6. 2. 1997 do 14. ure na
naslov: Slovenske železnice d.d. Material-
no poslovanje Trg OF 6/I z oznako: “Ne
odpriaj – Javni razpis – Posode”. Na zaprti
ovojnici naj bo točen naslov ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo javno dne 10. 2.
1997 v prostorih Slovenskih železnic, Ko-
lodvorska 11 (Steklena dvorana) ob 10. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Predstavniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno, ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom.

11. Vsa dodatna pojasnila dobijo ponud-
niki na telefonski številki 061/318-550 vsak
delovni dan, od 8.30 do 9. ure. Pojasnila
daje Lisac Ivan.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 10/97 Ob-188
V skladu z odredbami o postopku za iz-

vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Obči-
na Moravske Toplice objavlja

javni razpis
za oddajo del: preureditev obstoječe
stanovanjske hiše v otroški vrtec v

Moravskih Toplicah in ureditev
enooddelčnega vrtca v Fokovcih

1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice.

2. Predmet razpisa:
A) Preureditev obstoječe stanovanjske

hiše v otroški vrtec v Moravskih Toplicah.
B) Ureditev enooddelčnega vrtca v Fo-

kovcih.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del je
pod A) 16,000.000 SIT,
pod B)   9,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del je 2 meseca za vsako

temo.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na sedežu občine pri Šadlu,
kjer je tudi na vpogled projektna dokumen-
tacija.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, sestavijo ponudbo na podlagi
razpisne in projektne dokumentacije v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– vrednost za razpisana dela,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Investitor si pridržuje pravico spre-

meniti obseg del ali rok izgradnje v odvi-
snosti od razpoložljivih sredstev proračuna.

9. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Zapečateno ponudbo ločeno za vsako te-
mo posebej z oznako “Ponduba – Ne odpi-
raj!” je potrebno dostaviti na naslov: Obči-
na Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226
Moravske Toplice.

10. Javno odpiranje ponudb bo enajsti
dan po objavi v Uradnem listu RS ob 11. uri
na sedežu Občine Moravske Toplice.

11. Ponudniki  bodo  obveščeni  o  izidu
razpisa  v  desetih  dneh  po  odpiranju
ponudb.

Občina Moravske Toplice

Št. 0045/82-308/2-97 Ob-189
Ministrstvo za notranje zadeve Republi-

ke Slovenije, objavlja na podlagi 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)

javni razpis
za oddajo del – dobava in montaža diesel

elektro agregata
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

diesel agregata moči 60 KW na jeklenem
podstavku, z zvočno zaščito, avtomatsko ko-
mandno elektro omarico, akumulatorji za
start ter rezervoarjem za gorivo.

Dobavitelj mora zagotoviti dostavo, at-
est, dokumentacijo, pripravo za montažo in
montažo.

2. Orientacijska vrednost del znaša
4,100.000 SIT.

3. Lokacija dobave je počitniški dom
MNZ RS Debeli rtič.

4. Predvideni zaključek del je marec
1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– rok izvedbe del,
– cene,
– kvaliteta,
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– odzivni čas pri servisiranju in čas od-

prave napake,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del.
6. Ponudbe morajo biti oddane v dveh

ločenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo
biti pravilno opremljene:

– prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/2-97 “Dobava
diesel agregata za počitniški dom MNZ RS
Debeli rtič – dokumentacija,”
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– druga kuverta z oznako Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/2-97 “Dobava diesel
agregata za počitniški dom MNZ RS Debeli
rtič – ponudba.”

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite na naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
13. 2. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

7. Odpiranje ponudb bo 14. 2. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijske varnost-
ne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblatilo za
zastopanje.

8. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno
in ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti sta-
rejši od 3 mesecev na dan odpiranja po-
nudb, podpisani in žigosani razpisni pogo-
ji, podatki o finančnem stanju (BON1,
BON2 oziroma BON3), v nasprotnem pri-
meru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.

Za obrtnike velja, da morajo predložiti
overovljeno potrdilo pristojnega organa, za
dejavnost, katere predmet je razpis, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb in davčno napoved za pre-
teklo leto ter potrdilo banke o povprečnem
stanju na žiro računu za obdobje zadnjih
treh mesecev, v nasprotnem primeru bo po-
nudba izločena iz nadaljnje obravnave.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicij-
sko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik od 27. 1. 1997 do 30. 1. 1997
od 9. do 12. ure. Drugi izvod pooblastila se
potrdi.

11. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju, tel. 061/172-43-83 od 7. do 8.
ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 04-02/97 Ob-190
Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-

met in zveze, Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo, Koper, Ukmarjev trg 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa 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 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za redno vzdrževanje

objektov in naprav za varnost v
pomorskem prometu

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
redno vzdrževanje objektov in naprav za
varnost v pomorskem prometu.

3. Dela se bodo izvajala na objektih in
napravah na obali in na območju obalnega
morja Republike Slovenije.

4. Orientacijska vrednost za redno vzdr-
ževanje je 800.000 SIT mesečno.

5. Predviden čas izvajanja je eno leto. Z
izvajanjem del mora izvajalec pričeti naj-
pozneje v roku 15 dni od dneva sklenitve
pogodbe kolikor v pogodbi ni določen kraj-
ši rok.

6. Ponudniki, ki želijo kandidirati na jav-
nem razpisu lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo vsak delovni dan med 8. in 12.
uro, na sedežu Uprave Republike Slovenije
za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, pri
Ines Hrastič Pavlič.

7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku, to je v celoti

izpolnjen in podpisan obrazec “podatki o
ponudniku”, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije,

– potrjena dokazila o registraciji podjet-
ja (ne starejša od treh mesecev, šteto do dne
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS),

– BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– predračun s točno opredeljeno struktu-

ro cene,
– predlog pogodbe,
– podpisano in žigosano razpisno doku-

mentacijo,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora

ponudnik k ponudbi priložiti finančni doku-
ment – bančno garancijo, ki glasi na 5%
ponudbene cene (to je cene za 12 mesečno
vzdrževanje) in ga naročnik lahko vnovči v
dobro računa Uprave RS za pomorstvo
ŽR 51400-765-2026, če ponudnik v opcij-
skem roku odstopi od ponudbe.

Neizbranim ponudnikom se finančni do-
kument vrne hkrati z obvestilom o izboru
izvajalca.

8. Naročnik opozarja, da se elementi,
opredeljeni v 7. točki tega javnega razpisa
štejejo kot bistveni sestavni deli ponudbe in
se bodo vse ponudbe, ki ne bodo vsebovale
vseh teh elementov štele kot nepopolne.

9. Merila za izbiro izvajalca:
– reference,
– ostali elementi, ki so navedeni v razpi-

sni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da glede

na ostale kriterije, najcenejše ponudbe ne iz-
bere kot najugodnejše in da na podlagi lastne
presoje ne izbere nobenega ponudnika.

10. Naročnik si pridržuje pravico zmanj-
šati obseg in čas trajanja razpisanih del v
odvisnosti od finančnih možnosti, pri čemer
ponudniki nimajo pravice do kakršnekoli
odškodnine.

11. Ponudbe morajo ne glede na vrsto
prinosa (priporočeno po pošti oziroma vro-
čene v tajništvo), prispeti na Upravo RS za
pomorstvo vključno do 4. 2. 1997 do 9. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in morajo biti opremljene s pripisom:
“Ne odpiraj – ponudba za redno vzdrževa-
nje objektov in naprav za varnost v pomor-
skem prometu”.

12. Javno odpiranje ponudb bo 4. 2. 1997
ob 10. uri v prostorih Uprave RS za po-
morstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni ob odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pisno pooblastilo za zastopanje.

13. Upoštevane bodo le popolne ponud-
be z vsemi zahtevanimi podatki.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte.

Prav tako bodo izločene ponudbe, za ka-
tere se bo v katerikoli fazi izbire izvajalca
ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnič-
ne podatke.

14. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.

15. Vsa dodatna pojasnila lahko dobite
na naslovu naročnika ali po tel.
066/271-216, pri Ines Hrastič Pavlič.

Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo

Ob-191
Pospeševalni center za malo gospodars-

tvo, Dunajska 156/1, Ljubljana, razpisuje
na podlagi določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za sofinanciranje organizatorjev

skupinskega nastopa malega
gospodarstva na tujih mednarodnih

sejmih
I. Predmet razpisa je sofinanciranje or-

ganizatorjev skupinskega nastopa obrtnikov
in podjetnikov iz Republike Slovenije na
tujih mednarodnih sejmih v letu 1997.

II. Razpisni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:

– so člani pospeševalne mreže za malo
gospodarstvo,

– imajo najmanj 5 let izkušenj pri orga-
nizaciji skupinskih nastopov obrtnikov in
podjetnikov na mednarodnih sejmih v tuji-
ni,

– organizirajo skupinski nastop najmanj
15 obrtnikov in podjetnikov,

– prireditev na kateri organizirajo sku-
pinski nastop mora biti v mednarodnem ko-
ledarju sejemskih prireditev,

– predložijo program skupinskega nasto-
pa obrtnikov in podjetnikov na tujem med-
narodnem sejmu.

III. Obseg sredstev
Za sofinanciranje organizatorjev skupin-

skega nastopa malega gospodarstva v tujini
naročnik razpolaga s sredstvi v višini
5,000.000 SIT.

IV. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati.

Vsi zainteresirani, ki želijo kandidirati
za sredstva namenjena sofinanciranju orga-
nizatorjev skupinskega nastopa malega gos-
podarstva v tujini, morajo poslati svoje vlo-
ge z dokazili o izpolnjevanju pogojev razpi-
sa, v roku 14 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS.

Vloge se pošljejo na naslov: Pospeševal-
ni center za malo gospodarstvo, Dunajska
156/I, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti v
zaprti kuverti in vidno označene z napisom:
Prijava za javni razpis sofinanciranja orga-
nizatorjev skupinskega nastopa malega gos-
podarstva v tujini.

Javno odpiranje vlog bo 12. 2. 1997 ob
12. uri na sedežu naročnika.
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Vloge bo obravnavala tričlanska komisi-
ja. Vsi prijavitelji bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 7 dni po opravljenem izboru.

Z izbranim prijaviteljem bo naročnik
sklenil pogodbo o sofinanciranju.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite na Pospeševalnem centru za ma-
lo gospodarstvo Dunajska 156/1, Ljubljana,
tel. 1891-884 pri Daši Rakovec, vsak delov-
nik med 13. in 15. uro.

PCMG

Ob-192
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 40/95)
objavlja UL – Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega in

pisarniškega materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

in pisarniškega materiala za potrebe UL Fa-
kultete za strojništvo v letu 1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 9,000.000 SIT.

3. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,19/94 in 40/95).

4. Rok dobave: postopno v skladu z na-
ročilom naročnika.

5. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime;
– dokazilo o registraciji dejavnosti;
– reference ponudnika z navedbo ure-

sničenih vrednosti dobav v zadnjem letu;
– izpolnjeno okvirno specifikacijo mate-

riala po prodajnih cenah (brez davka in po-
pusta) fco lokacija naročnika po kosu;

– količinske in druge popuste na v speci-
fikaciji navedene prodajne cene brez davka,
ob upoštevanju plačilnega roka 30 dni od
dneva izdaje računa;

– dobavne roke za material po naročilu;
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala;
– datum do katerega velja ponudba;
– predlog pogodbe;
– BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziroma

podjetnik posameznik potrdilo davčne upra-
ve o poravnanih davčnih obveznosti, ne sta-
rejše od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer lahko naročnik oceni, da ponudba ne
izpolnjuje razpisanih pogojev.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe;
– cena;
– kvaliteta;
– količinski popust;
– reference ponudnika;
– dobavni roki;
– možnost zagotovitve fiksnih cen do

konca leta 1997,
– stalna količinska zaloga asortimana z

možnostjo takojšnje dobave ob urgentnem
naročilu,

– dodatne ugodnosti.
7. Okvirno specifikacijo materiala po-

tencialni ponudniki lahko dobijo pri Papežu
(tel.: 1771 125).

8. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega in pisarniške-

ga materiala” morajo ponudniki oddati oseb-
no ali z dnevno pošto do 10. ure do 10. 2.
1997 v sprejemni pisarni UL Fakultete za
strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana. Ponud-
be, ki bodo prispele po navedenem roku
komisija ne bo obravnavala in jih bo nepre-
gledane vrnila.

9. Komisija bo enakovredno obravnava-
la ponudbe za celoten ali delni razpisani
paket. Komisija si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 10. 2.
1997 ob 11. uri v sobi št. 115. Ponudbe se
ponudnikom ne vračajo.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

UL Fakulteta za strojništvo

Št. 110-1/97 Ob193A
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) in zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Ur.
l. RS, št. 59/96), Republika Slovenija-Mini-
strstvo za promet in zveze-Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste kot investitor ob-
javlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Študija vpliva na okolje in
izdelava končnega poročila o vplivih na

okolje za solkansko obvoznico
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 29. do 31. 1. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Mojca Novak, dipl.
inž. (tel. 061-13-24-222 oziroma
13-222-241).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 2. 1997 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Študija vpli-
va na okolje in izdelava končnega poročila -
solkanska obvoznica.” - M.N.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-193B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o

Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93), v skladu s programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999 in na podlagi določil
zakona o praračunu 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), zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84
in 19/86 ter Ur. l. RS, št. 59/96), Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-

daljevanju DARS, d.d.) in Republika Slove-
nija-Ministrstvo za promet in zveze-Direk-
cija Republike Slovenije za ceste kot inve-
stitor objavljata

ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Prometna preveritev cest M 10-1 od

Lenarta do Beltinec
Orientacijska vrednost del znaša

4,600.000 SIT.
2. Prometna študija obalnega področ-

ja - od Dekanov do državne meje pri Se-
čovljah in pri Dragonji.

Orientacijska vrednost del znaša
5,600.000 SIT.

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 29. do 31. 1. 1997, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Dževad Kuleno-
vič, dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 2. 1997 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

“1. Prometna preveritev cest od Lenarta
do Beltinec.” - D.K.

“2. Prometna študija obalnega področja
od Dekanov do meje pri Sečovljah.”-D.K.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste
DARS, d.d.

Št. 012-1/97-02 Ob-197
Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško na

podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
list RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:

sanacija temeljev stanovanjske hiše
Krašek Otilije, Cesta na Svetino 15,

Laško
1. Naročnik: Občina Laško, Mestna uli-

ca 2, Laško.
2. Predmet razpisa je: sanacija temeljev

stanovanjske hiše Krašek v obsegu po pro-
jektu RC Plan M, d.o.o. Celje št. 155/96.

3. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, ki jo ponudniki dvignejo (ob pla-
čilu materialnih stroškov 10.000 SIT), pro-
jektno dokumentacijo na vpogled in even-
tuelne dodatne informacije pa dobijo v po-
nedeljek, sredo in petek od 7. do 10. ure v
10 dneh po objavi razpisa na Občini Laško,
Mestna ulica 2, na Oddelku za investicije in
prostor, tel. 063/731-122.

4. Orientacijska vrednost del je 8 mio
SIT, orientacijski rok 2 meseca od uvedbe v
delo.
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5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– možnost kreditiranja investicije ali za-

mik plačila,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena

dokazila o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti po 4. oziroma 75.
členu zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93 in 29/94),

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-

pešnost izvedbe.
8. Rok za dostavo ponudb je 30 dni od

objave javnega razpisa v zaprti ovojnici z
oznako: “Sanacija temeljev stanovanjske
hiše Krašek – ponudba, Ne odpiraj” v taj-
ništvo urada župana Občine Laško, ali po-
slati  na  naslov  Občina  Laško,  Mestna
ulica 2.

9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisa ob 12. uri v sejni dvorani
Občini Laško.

10. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb, komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Laško

Ob-198
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 Brežice, Cesta prvih borcev 18, Bre-
žice, kot investitor

javni razpis
za izvedbo del na dograditvi OŠ in
izgradnjo telovadnice ob OŠ Velika

dolina
1. Naročnik: Občina Brežice, Cesta pr-

vih borcev 18, Brežice.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izvedbo gradbenih in obrt-
niških del na dograditvi OŠ in izgradnji te-
lovadnice ob OŠ Velika dolina.

3. Orientacijska vrednost del:
140,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del: dela se bodo izvajala
v dveh fazah in to v naslednjih rokih:

I. faza – izgradnja telovadnice – pričetek
del bo 1. 4. 1997, dokončanje del 31. 8.
1997;

II. faza – izvedba del na dograditvi šole
– pričetek del bo 1. 5. 1997, dokončanje del
31. 8. 1998.

5. Obračun del bo po sistemu “ključ v
roke”.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– eventualne druge ugodnosti,
7. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago pri podjetju “Region” p.o., Brežice,
Cesta prvih borcev 11.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo vsak delovni dan med 8. in 10. uro
ob predhodnem plačilu stroškov razpisne do-
kumentacije v višini 85.000 SIT na žiro račun
št. 51620-601-10264 Region p.o., Brežice.

6. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov Region, p.o., Brežice, Cesta prvih
borcev 11.

8. Javno odpiranje ponudb bo 27. 2.
1997. ob 11. uri v sejni sobi Občine Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18.

9. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena z “Ne odpiraj – ponudba za izvedbo
del na OŠ Velika dolina”.

10. Ponudba mora biti kompletna in v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa.

11. Investitor si pridržuje pravico da ne
sklene pogodbe z izvajalcem izključno po
kriteriju najnižje cene. Rok za sklenitev po-
godbe je 10 dni od izbire izvajalca. Če iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe v tem
roku po lastni krivdi, lahko naročnik izbere
drugega najugodnejšega ponudnika s kate-
rim sklene pogodbo v nadaljnem roku 8 dni.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.

13. Vsa dodatna pojasnila lahko ponud-
niki dobijo v podjetju Region p.o. Brežice.
ali na tel. 0608/62-394 pri Zdravku Kuhari-
ču dipl. inž.

Občina Brežice

Št. 18 Ob-199
Cankarjev dom, Kulturni in kongresni

center, Prešernova 10, Ljubljana, 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 posodobitev ozvočenja v Gallusovi

dvorani
1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-

turni in kongresni center, Ljubljana, Prešer-
nova 10.

2. Predmet razpisa je posodobitev ozvo-
čenja Gallusove dvorane.

3. Predvideni rok za uresničitev projekta
oziroma namestitev sistema je julij 1997.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naziv ponudnika,
– dokazilo o registraciji in boniteti,
– idejno rešitev posodobitve ozvočenja,
– tehnično specifikacijo ponujene opreme,
– izjavo  o  dobavnem  in  garancijskem

roku,
– referenčno listo,
– ceno po pozicijah in skupno ceno z vse-

mi dajatvami,
– izjave za kakovost,

– odzivni čas v primeru okvare,
– podpisan osnutek pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika so:
– celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– kompatibilnost opreme z obstoječo

opremo,
– cena in plačilni pogoji,
– tehnična podpora dobavitelja.
6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na sedežu naročnika
pri Vinku Severju vsak delovni dan od 8. do
12. ure od 27. 1. do 31. 1. 1997.

7. S prevzemniki razpisne dokumentacije
bo naročnik opravil ogled Gallusove dvorane
in informativni sestanek 5. 2. 1997 ob 13. uri.

8. Rok za oddajo pisnih ponudb je 17. 2.
1997 na naslov Cankarjev dom, Kulturni in
kongresni center, Prešernova 10, Ljubljana.
Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo
prispele v vložišče naročnika do 18. 2. 1997
do 24 ure.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za posodobi-
tev ozvočenja”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1997
ob 12. uri na sedežu naročnika v sejni sobi v
prvem nadstropju.

Št. 18 Ob-200
Cankarjev dom, kulturni in kongresni

center, Ljubljana, Prešernova 10, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

1. Naročnik del je Cankarjev dom, kul-
turni in kongresni center, Ljubljana, Prešer-
nova 10.

2. Predmet razpisa je nabava pisarniške-
ga materiala za potrebe naročnika za ob-
dobje enega leta.

3. Ponudba mora vsebovati:
– ime, naziv in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji in boniteti,
– ceno po pozicijah,
– jamstva za kakovost,
– reference.
4. Okvirna vrednost letne nabave je

7,000.000 SIT.
5. Merila za izbor najboljšega ponudni-

ka so:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– reference ponudnika.
6. Ponudniki morajo oddati svojo ponud-

bo na naslov naročnika v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za nabavo
pisarniškega materiala” do 13. 2. 1997. Na-
ročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo pris-
pele do 14. 2. 1997 do 24. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 18. 2. 1997
ob 15. uri na sedežu naročnika v sejni sobi v
prvem nadstropju.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na sedežu naročnika pri Vinku
Severju vsak delovni dan od 8. ure do 12.
ure od 27. 1. do 31. 1. 1997.

Cankarjev dom
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Št. 01-21/97 Ob-201
Psihiatrična bolnišnica Idrija objavlja na

podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
kompletne ponudbe za izdelavo, dobavo,

montažo in instalacijo opreme v prostorih
izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti

PB Idrija v Idriji, Kosovelova 8
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica Idri-

ja, Pot sv. Antona 49, Idrija.
2. Predmet razpisa: kompletna ponudba

izdelave, dobave, montaže ter instalacije
opreme v prostorih izvenbolnišnične psihia-
trične dejavnosti PB Idrija v Idriji, Kosove-
lova 8 v izmeri okrog 100 m2.

3. Orientacijska cena razpisane opreme
je okrog 7,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek montaže in instala-
cije je 10. 2. 1997, zaključek pa 20. 2. 1997.

5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: ce-
lovitost in skladnost ponudbe z razpisnimi
pogoji, ceno, rok izvedbe, dolžino garancij-
skih rokov, garancijo za pravočasno izved-
bo del, pogoje in način plačila, reference.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik.

6. Ponudniki morajo predložiti tudi za-
gotovilo, da imajo za izvedbo del po tem
razpisu na razpolago lastne proizvodne
zmogljivosti, oziroma, da imajo sklenjene
pogodbe s svojimi stalnimi kooperanti in
dobavitelji.

7. Vse informacije o razpisanih delih je
v času razpisa mogoče dobiti preko telefona
številka 065/71-644 pri direktorici bolnišni-
ce mag. Viktoriji Gorjup ali pri pooblaščeni
osebi.

8. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo je treba oddati na naslov Psihiatrična
bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, v zaprti
ovojnici z oznako “Ponudba na javni razpis
opreme prostorov izvenbolnišnične psihia-
trične dejavnosti – Ne odpiraj”.

Veljavne so ponudbe, ki bodo prispele k
naročniku do vključno desetega dne po jav-
ni objavi razpisa do 15. ure.

Prepozno prispelih in nepopolnih vlog
komisija ne bo obravnavala.

9. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 15. uri v pisarni direktorice Psihiatrične
bolnišnice Idrija, oziroma prvi delovni dan
ob isti uri, če je deseti dan sobota, nedelja
ali praznik.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 5 dneh od dneva odpiranja
ponudb, pogodba z najugodnejšim ponud-
nikom pa bo sklenjena v 8 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Št. 013/17-7/97 Ob-203
Na podlagi določil odredbe o postopku

za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94),
objavlja podjetje Staninvest Postojna

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo

stanovanj v Postojni
1. Naročnik: Staninvest Postojna, p.o.

Postojna.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
sanitarno usposobitev stanovanj v Postojni.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo  vsak  delovni  dan  med  8.
in  15.  uro  na  sedežu  podjetja  Staninvest
Postojna,  Ljubljanska  5a,  ob  predložitvi
potrdila  o  plačilu  5.000 SIT  na  žiro
račun št. 52200-601-10607 – Staninvest
Postojna.

Kontaktna oseba Nedeljko Dolgan, tel
067/21-321.

4. Predviden pričetek del je 7. 2. 1997 in
zaključek 7. 3. 1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika,
– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-

mer najnižja cena ni merilo za izbor,
– rok izvedbe,
– zagotovitev fiksnosti cen,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
6. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z odločili 12. člena odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

7. Rok za oddajo ponudb v zaprti kuverti
z oznako “Ne odpiraj – ponudba – adaptacija
stanovanj” je 3. 2. 1997 do 12. ure, odpiranje
ponudb bo isti dan ob 14. uri na sedežu pod-
jetja Staninvest Postojna, Ljubljanska 5a.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo imeti pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Staninvest Postojna

Št. 10/97 Ob-204
IMOS Inženiring d.d., Ljubljana, Linhar-

tova 13 in LB Hipo d.o.o., Ljubljana, Trg
republike 3 v sodelovanju z Društvom arhi-
tektov Ljubljana razpisujeta

javni, anonimni, enostopenjski, državni,
projektni natečaj

z vabljenimi udeleženci za pridobitev
arhitekturnih rešitev stanovanjskih

objektov na območju urejanja Šs 1/9 ob
Koseškem bajerju v Ljubljani

V smislu vsebine 7. točke – nadaljni na-
črtovalski postopki – Poročila o delu oce-
njevalne komisije Javnega mestno regional-
nega, anonimnega, enostopenjskega urbani-
stičnega krajinskega in arhitekturnega nate-
čaja za območje ŠP 1/2 Agrostroj in ŠR 1/3
Tivoli, Šišenski hrib (del) v Ljubljani z dne
29. 7. 1995; DAL, LB Hipo d.o.o., IMOS
Inženiring d.d.

Vabljeni udeleženci natečaja so avtorji
nagrajenih in odkupljenih del zgoraj nave-
denega natečaja Agrostroj iz leta 1994.

Razpisovalec vabi k natečaju vse, ki želi-
jo ustvarjalno prispevati k čimboljši rešitvi
natečajne naloge. Pravico do udeležbe imajo
vsi državljani Republike Slovenije. Pri av-
torskih skupinah mora biti do udeležbe upra-
vičen vsak posamezni avtor. Pri pravnih ose-
bah morata zahteve za fizične osebe izpol-
njevati vsaj avtor in eden od partnerjev.

Na natečaju ne morajo sodelovati osebe
in organizacije, ki so bile neposredno ude-
ležene pri izdelavi natečajne naloge in raz-
pisa, člani žirije, izvedenci, ki sodelujejo
pri delu žirije, poročevalci ter njihovi za-

konci in sorodniki. Avtorji oziroma avtor-
ske skupine lahko konkurirajo na natečaju
le z enim avtorskim predlogom.

Natečaj je razpisan v skladu s pravilni-
kom o izvajanju natečajev ZDAS 1996.

Predmet natečaja so idejne arhitekturne
rešitve za stanovanjske objekte na območju
urejanja ŠS 1/9 ob Koseškem bajerju, ki se
nahaja v prostoru med cesto Draga, Večno
potjo in Koseško cesto v Ljubljani.

Vsak vabljeni udeleženec natečaja je dol-
žan izdelati rešitev za najmanj tri tipe stano-
vanjskih objektov: eno rešitev za večstano-
vanjski objekt tipa K,P+2, eno rešitev za
večstanovanjski objekt tipa K,P+3 in eno
rešitev za individualni objekt po lastnem
izboru izmed tipov: niz atrijskih hiš, niz
vrstnih hiš in niz hiš v vrsti K,P+1. Ostali
udeleženci natečaja so dolžni izdelati naj-
manj dve rešitvi izmed zgoraj navedenih
objektov po lastnem izboru.

Razpisovalec želi pridobiti na izdelani
predlog zazidalnega načrta več različnih po-
sameznih stanovanjskih objektov.

Ocenjevalna komisija:
predsednik: Hrvoje Draškovič, dipl. ek.

– investitor,
podpredsednik: Tone Kopčavar, dipl.

inž. gr. – investitor,
člani: Alojz Drašler, dia – DAL; Grega

Košak, dia – DAL; Vojteh Ravnikar, dia –
DAL; za zmagovalno avtorsko skupino za
urbanizem; Janez Vrhunc, dia – DAL;

Matija Stupica, dia – MOL;
stalni namestnik: Andrej Jamšek, dia –

investitor,
poročevalec: Franc Bernard Klun, dia –

investitor,
poročevalec: Peter Pahor, dia – DAL,
skrbnik: Marko Vrhovec, dipl. inž. gr.
Roki: natečaj prične z objavo v časopisu

Delo. Natečajniki lahko prevzamejo gradi-
vo osebno ali po pošti do 31. 1. 1997 na
naslovu DAL, Karlovška 3, Ljubljana, tele-
fon: 221-612. Kavcijo 10.000 SIT predhod-
no nakažejo na žiro račun DAL št.:
50100-678-48802. Dokazilo o vplačilu (ko-
pija virmana) mora biti predložena osebno
ali po pošti.

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko na-
tečjniki pošljejo na DAL, Ljubljana, Kar-
lovška 3 do 7. 2. 1997. Ocenjevalna komisi-
ja bo odgovorila na vprašanja v desetih dneh
od tega datuma.

Rok za oddajo natečajnih del je 2. 4.
1997 do 14. ure na DAL, Karlovška 3, Ljub-
ljana z oznako “natečaj Koseze”. Za dela, ki
bodo poslana po pošti ali železnici sta ve-
ljavna datum in ura poštnega žiga.

Udeleženci, ki bodo dela poslali po pošti
ali železnici, morajo hkrati s telegramom
obvestiti DAL o oddaji natečajnega dela. V
telegramu morajo navesti številko pošiljke.

Ocenjevalna komisija bo delo zaključila
mesec dni kasneje. Izid natečaja bo objav-
ljen v Delu v desetih dneh po zaključku dela
ocenjevalne komisije.

Nagrade in odškodnine:
za posamezne objekte so:
nagrada za objekt K,P+3 je 730.000 SIT,
nagrada za objekt K,P+2 je 730.000 SIT,
nagrada za atrijsko hišo, vrstno hišo in

hišo v vrsti je vsakič 455.000 SIT,
enotnih je deset odkupov, za vsak objekt

po dva v višini 275.000 SIT.
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Nagrade in odškodnine bodo izplačane
najkasneje v tridesetih dneh po objavi izzi-
da natečaja. Kraj in čas razstave bosta ob-
javljena hkrati z izidom natečaja.

Končna določila: nagradni fond se pode-
li v celoti, če razpisovalec prejme več kot
12 pravilno oddanih elaboratov. Ostalim
udeležencem, katerih dela bodo izdelana
skladno z natečjnimi pogoji, bodo povrnje-
ne odškodnine. Skupni bruto fond za
odškodnine je 910.000 SIT.

Ocenjevalna komisja ima pravico, da ce-
lotni nagradni fond in odškodninski fond
razdeli tudi v drugačnem razmerju.

Avtorju najvišje nagrajenega elaborata
bo investitor poveril izdelavo projektne do-
kumentacije: arhitekturo in strokovno koor-
dinacijo projektiranja.

Društvo arhitektov Ljubljana

Št. 722-1/97-2-830 Ob-205
Na podlagi odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Republiški
zavod za zaposlovanje Območna enota Ma-
ribor, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo tipske pisarniške
opreme za potrebe Republiškega zavoda

za zaposlovanje Območna enota
Maribor, Gregorčičeva ul. 37

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za dobavo in montažo tip-
ske pisarniške opreme (mize, stoli, omare) z
vsemi transporti.

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

2. Prevzem dokumentacije
Ponudniki lahko prevzamejo razpisno

dokumentacijo v prostorih Republiškega za-
voda za zaposlovanje Območna enota Mari-
bor, Gregorčičeva ul. 37 od 20. 1. do 14. 2.
1997 v sobi št. 210/II. nadstropje.

3. Predvideni rok pričetka razpisanih del
je 30 dni od dneva podpisa pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje programa javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

Poleg tega morajo vsebovati še:
– potrdilo o registraciji podjetja,
– možnost popravila in dokupa opreme

po določenem času.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji (brez avansa),

fiksnost cen,
– dobavni rok,
– garancijska doba,
– druge ugodnosti, ki jih ponudi ponud-

nik,
– rok dobave (termini, fco kupec zmon-

tirano in očiščeno).
6. Stroški projektiranja opreme so vklju-

čeni v ceni opreme.
7. Rok oddaje ponudbe je do 20. 2. 1997

do 12. ure na naslov Republiškega zavoda
za zaposlovanje Območna enota Maribor,
Gregorčičeva ul. 37, v zapečateni kuverti z
oznako ponudnika, z natančno navedbo

predmeta javnega razpisa in z opozorilom,
da gre za javni razpis.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek
21. 2. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje Območna
enota Maribor, Gregorčičeva ul. 37. Zastop-
niki ponudnikov morajo imeti pri odpiranju
ponudb pisna pooblastila.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

10. Morebitne druge informacije dobijo
ponudniki vsak delovnik med 10. in 12. uro
na telefonsko številko 062/212-674 – tajniš-
tvo.

Republiški zavod za zaposlovanje
Območna enota Maribor

Št. 55 Ob-206
Gasilsko reševalna služba Kranj, Blei-

weisova 34, objavlja na podlagi odredbe za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo in dobavo gasilske

teleskopske dvižne ploščadi za reševanje
h=32 m – 35 m

1. Naročnik: Gasilsko reševalna služba
p.o. Kranj, Bleiweisova 34.

2. Predmet razpisa: izdelava in dobava
gasilske teleskopske dvižne ploščadi za re-
ševanje, pri čemer je lahko dobava v celoti
ali v dveh fazah:

2.1 dobava podvozja, ki je lahko:
Steyr 18 S 26/P 49/4 x 2 ali
Steyr 19 S 36/P 48/4 x 2 ali
MB 1424 LEV/4 x 2/ 4800
Z odgonom s prirobnico, moči 37 k-

W/250 Nm/i=0,97 (0,8 – 1,2) in stabiliza-
torji VA/HA ter ojačanimi baterijami LIMA,
gume letno/zimske (M+S) z montiranimi
podmetalnimi snežnimi verigami tipa
“ONSPOT”.

2.2. Nadgradnja:
2.2.1. Nadgradnja šasije z obojestransko

pristopno pohodno ploščadjo, 3 + 1 zaboj-
nik z roletami za opremo, podporni cilindri
s krmiljenjem v omari, generator 6,5 kVA,
ročno in samodejno izravnavanje glede na
teren.

2.2.2. Vrtilni stolp s teleskopsko/zglobno
dvižno roko in s teleskopsko lestvijo ob stra-
ni, vse vrtljivo za 360°; samoizravnalna ko-
šara nosilnosti 400 kg, vrtljiva za 45° do
katere vodijo teleskopski dovod vode 65 mm,
električna povezava za 5 kW/380 V in go-
vorna povezava ter dovod zraka za dihanje.

2.2.3. Oprema v košari: ročni vodni mo-
nitor, dodatni priključek C in navijak z 20 m
cevi 1”, vodna zavesa, snemljiva vrtljiva
platforma za nosila FERNO, sistem za
upravljanje dvigala kot na vrtilnem stolpu,
razsvetljava 2 x 1500 W.

2.2.4. Varnostne naprave: stikala za iz-
klop v sili, zapora zagona delujočega mo-
torja, zaščita košare pred naletom, signal za
preobremenitev, ročna in avtomatska izrav-
nava glede na teren, akumulatorsko gnano
sklapljanje dvigala v sili.

2.2.5. Signalizacija in razsvetljava: 2 mo-
dri rotirajoči luči, rumene luči na podporah,
2 delovna reflektorja na zadnjem delu, oz-
načbena razsvetljava, gasilska sirena, opo-
zorilni napisi in navodilo (v SLO), modre
bliskavice spredaj in zadaj.

3. Orientacijska cena: 80 mio SIT.
4. Rok dobave v letu 1997.
5. Merilo za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– kakovost in lastnosti, skladnost z zah-

tevami,
– cena,
– ugodnosti pri nudenju servisa,
– reference.
6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe poslati
na naslov: Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova 34, 4000 Kranj v zapečatenih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj – javni raz-
pis” in z oznako ponudnika.

7. Javno odprianje ponudb bo 5 dni po
preteku roka ob 10. uri v prostorih Gasilsko
reševalne službe v Kranju, Bleiweisova 34.

8. O izdiu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najkasneje v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Gasilsko reševalna
služba p.o. Kranj

Št. 04-35-429/1-97 Ob-207
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

javni razpis
za izvedbo izobraževanje tujih jezikov

1. Naorčnik: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izobraževanje tujih
jezikov (angleščina, nemščina, francoščina):

a) individualni pouk,
b) v majnih skupinah po 2 tečajnika in

3–6 tečajnikov.
3. Javni razpis se nanaša na obdobje od

1. 3. 1997 do 28. 2. 1998.
4. Orientacijska vrednost je 12,000.000

SIT. Prometni davek je vključen v ceno.
5. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik

vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so
priloženi razpisni dokumentaciji. Ponudnik
je dolžan ponudbo oddati na originalnem iz-
vodu, ki ga prejme v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik sme predložiti več ponudb, če
je možna realizacija v več variantah. V eni
ponudbi sme ponuditi samo eno varianto.
Ponudnik, ki ponudi variantno izvedbo, mo-
ra predložiti tudi ponudbo za izvedbo, ki je
v celoti skladna z razpisnimi pogoji.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu morajo predložiti dokumente,
razne podatke in druge zahteve, razvidno iz
razpisa dokumentacije.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– način plačila (brez avansov) in mož-

nostjo obročnega plačevanja,
– eventualni popusti in druge ugodnosti

ponudnika,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
Naročnik ni obvezan izbrati ponudbo, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili.

8. Nepopolne in nejasne ponudbe ima na-
ročnik pravico izločiti. Prav tako bodo izlo-
čene vse ponudbe, za katere se bo v kateri-
koli fazi izbire ugotovilo, da je ponudnik
navedel neresnične podatke.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 3 – 24. I. 1997 Stran 199

9. Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti in pravilno opremljena – imeti mora
oznako “Ne odpiraj – Javni razpis za izved-
bo izobraževanja tujih jezikov”.

Na kuverti mora biti naveden naslov po-
nudnika.

Ponudbe je potrebno poslati priporočeno
in morajo prispeti na naslov najkasneje do
vključno 14. 2. 1997 do 9. ure, lahko pa so
vročene do istega roka na naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, Ljubljana (VII. nadstropje, vložišče).

10. Odpiranje ponudb bo 14. 2. 1997 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.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

12. 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.

Vse informacije v zvezi s tem razpisom
dobijo ponudniki na Carinski upravi Re-
publike Slovenije, telefon 061/14-01-044,
Ramšak-Pašec Mojca ali Radelj Nataša,
vsak delovnik med 8. in 11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-208
Na osnovi zakona o trajnem prenehanju

izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v RUŽV (Ur. l. RS, št.
36/92) in skladno z določili odredbe o po-
stopkih za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbo o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 4/94) Rudnik Ži-
rovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas, ob-
javlja

javni razpis
za dobavo mostnega dvigala

1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, Gorenja vas.

2. Predmet razpisa: nabava mostnega
dvigala nosilnosti 50 kN s pripadajočo pro-
go.

Tehnični podatki:
Nosilnost: 50 kN.
Dimenzija prostora oziroma proge:
širina ca. 10 m,
dolžina ca. 10 m,
višina ca. 5,5 m.
V obsegu dobave mora ponudnik pred-

ložiti:
– tehnično dokumentacijo oziroma pro-

jekt postavitve mostnega dvigala v prostor
(samostoječa proga, dvigalo, ustrezni grad-
beni temelji) najkasneje do 30. 3. 1997,

– navodila za uporabo in vzdrževanje
dvigala s pripadajočimi katalogi rezervnih
delov,

– zagotoviti dovoljenje za obratovanje
dvigala najkasneje do 30. 5. 1997.

3. Orientacijska vrednost opreme znaša
3,000.000 SIT.

4. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za oddajo
javnih naročil.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– rok pridobitve uporabnega dovoljenja,
– kvaliteta,
– cena, način odplačevanja,
– ponudnik, ki nudi odkup naslednjih

enotirnih dvigal:
a) proizvajalec Vulkan Rijeka
tip: VEDA-2T-V,
nosilnost: 20 kN,
višina dviga: 10 m,
leto proizvodnje: 1984,
b) proizvajalec Vulkan Rijeka
tip: VEDA-2T-VH 26,
nosilnost: 20 kN,
višina dviga: 20 m,
leto proizvodnje: 1983,
podatki o pogonu za pomik,
tip: EMA-2E-2H-26.
6. Dodatne informacije vam posreduje

Brane Lahajnar (tel. 064/681-200).
7. Ponudbo v skladu z zahtevami razpisa

pošljite vključno do 10. 2. 1997 do 11. ure,
na naslov Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž
1, 4224 Gorenja vas. Ponudba mora biti za-
pečatena in označena: “Ne odpiraj – ponud-
ba za dvigalo”.

8. Javno odpiranje bo 10. 2. 1997 ob
11. uri v upravni stavbi Rudnika Žirovski
vrh. Prisotni predstavniki morajo komisiji
predložiti pisna pooblastila za zastopanje
ponudnika.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika v roku 10 dni od
odpiranja ponudb.

Rudnik Žirovski vrh

Ob-209
Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-

met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za redno servisno vzdrževanje naprav za

neprekinjeno napajanje po objektih
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: redno servisno vzdr-
ževanje naprav za neprekinjeno napajanje
proizvajalca IMV – Invertomatic – Victron
na lokacijah: Letališče Brnik, Letališče Ma-
ribor, Letališče Portorož, Kum, Ljubljana,
Kotnikova 19a.

Serviser bo opravil dela dvakrat letno in
seveda ob vsaki morebitni nastali napaki.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
za vse objekte za celo leto znaša: 8,300.000
SIT.

4. Predvideni čas. eno leto z možnostjo
podaljšanja.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (o) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
davčna številka podjetja,

b) podatki o registraciji podjetja za de-
javnost, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejše od treh mesecev),

c) bonitetna poročila BON1, BON2, ozi-
roma BON 3 (ne starejša od trideset dni),

d) fiksno ceno, v odvisnosti od tipa in
moči ter drugih karakteristik naprave za ne-
prekinjeno napajanje, izraženo v SIT,

e) dokazilo o pooblaščenosti oziroma za-
stopstvu za servisiranje v Sloveniji,

f) skupno fiksno ceno za celotno ponud-
bo z vključenim 5% prometnim davkom,
izraženo v SIT s plačilnimi pogoji min 30
dni po izstavitvi računa za pretekli mesec,

g) reference ponudnika pri podobnih de-
lih,

h) izjava, da bodo dela opravljena v skla-
du z ustreznimi tehničnimi predpisi in stan-
dardi,

i) osnutek pogodbe, ki ustreza razpisnim
zahtevam,

j) intervencijski čas servisiranja v pri-
meru okvare naprav,

k) garancijski rok za izvedena dela,
l) čas veljavnosti ponudbe,
m) standardi in postopek servisiranja s

strani proizvajalcev v slovenskem jeziku,
n) natančen opis načina oziroma postop-

ka s celotnim opisom posega na napravi za
neprekinjeno napajanje in način označeva-
nja opravljenih nalog na servisirani napravi
(formular, kartonček ali nalepke z opisom
opravljenih del...),

o) izjava o plačilu rezervnih delov po
dobavi oziroma vgradnji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– potrdila o pooblaščenem zastopstvu in
o pooblaščenem serviserju za Slovenijo za
naprave za neprekinjeno napajanje proizva-
jalca IMV – Invertomatic – Victron,

– reference ponudnika,
– intervencijski čas,
– zaloge rezervnih delov oziroma čas do-

bave rezervnih delov,
– celovitost ponudbe,
– ponujena fiksna cena in plačilni pogo-

ji,
– garancijski rok za izvedena dela,
– potrjene bonitete Agencije RS za pla-

čilni promet.
Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-

ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši. Naročnik ni dolžan upo-
števati najcenejšo ponudbo kot najugodnej-
šo.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana, v zapečate-
nih kuvertah z vidno oznako “Redno servi-
sno vzdrževanje naprav za neprekinjeno na-
pajanje po objektih RAZ 97_04 – Ne odpi-
raj!” do 13. 2. 1997 do 14. ure. Ponudbe so
lahko vročene do istega roka v vložišču
Uprave RS za zračno plovbo, Kotnikova
19a, Ljubljana. Ponudbe poslane po pošti,
morajo prispeti v vložišče URSZP do zgoraj
navedenega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
14. 2. 1997 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki ob
obvezni predložitvi pooblastila za dvig do-
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bijo vsak delovni dan pri Juretu Dežmanu,
soba 15 – pritličje, oziroma pri Srečku Jan-
ša, URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana, po
predhodni najavi na tel. 061/17-34-600.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudbe,
ki ne bodo zadovoljevale 12. člena odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-210
Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-

met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za redno servisno vzdrževanje
klimatskih naprav po objektih

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: redno servisno vzdr-
ževanje klimatskih naprav proizvajalca Dai-
kin na lokacijah:

– kontrola letenja Kotnikova 19a (21 ko-
sov),

– LKL Brnik (19 kosov),
– LKL Portorož (1 kos),
– Kresniški vrh (1 kos),
– Ilirska Bistrica (1 kos),
– LKL Maribor (1 kos).
Serviser bo opravil dela enkrat mesečno

in seveda ob vsaki morebitni nastali napaki.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del za

vse objekte za celo leto znaša: 2,000.000 SIT.
4. Predvideni čas. eno leto z možnostjo

podaljšanja.
5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-

slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (o) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
davčna številka podjetja,

b) podatki o registraciji podjetja za de-
javnost, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejše od treh mesecev),

c) bonitetna poročila BON1, BON2, ozi-
roma BON 3 (ne starejša od trideset dni),

d) fiksno ceno, v odvisnosti od tipa in
moči ter drugih karakteristik klimatske na-
prave, izraženo v SIT,

e) dokazilo o pooblaščenosti oziroma za-
stopstvu za servisiranje v Sloveniji,

f) skupno fiksno ceno za celotno ponud-
bo z vključenim 5% prometnim davkom,
izraženo v SIT s plačilnimi pogoji min 30
dni po izstavitvi računa za pretekli mesec,

g) reference ponudnika pri podobnih de-
lih,

h) izjava, da bodo dela opravljena v skla-
du z ustreznimi tehničnimi predpisi in stan-
dardi,

i) osnutek pogodbe, ki ustreza razpisnim
zahtevam,

j) intervencijski čas servisiranja v pri-
meru okvare naprav,

k) garancijski rok za izvedena dela,
l) čas veljavnosti ponudbe,
m) standardi in postopek servisiranja s

strani proizvajalcev v slovenskem jeziku,
n) natančen opis načina oziroma postop-

ka s celotnim opisom posega na agregatu in
način označevanja opravljenih nalog na ser-
visirani napravi (formular, kartonček ali na-
lepke z opisom opravljenih del...),

o) izjava o plačilu rezervnih delov po
dobavi oziroma vgradnji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– potrdila o pooblaščenem zastopstvu in
o pooblaščenem serviserju za Slovenijo za
klimatske naprave firme Daikin,

– reference ponudnika,
– intervencijski čas,
– zaloge rezervnih delov oziroma čas do-

bave rezervnih delov,
– celovitost ponudbe,
– ponujena fiksna cena in plačilni pogoji,
– garancijski rok za izvedena dela,
– potrjene bonitete Agencije RS za pla-

čilni promet.
Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-

ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši. Naročnik ni dolžan upo-
števati najcenejšo ponudbo kot najugodnej-
šo.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana, v zapečate-
nih kuvertah z vidno oznako “Redno servi-
sno vzdrževanje klimatskih naprav po ob-
jektih RAZ 97_02 – Ne odpiraj!” do 11. 2.
1997 do 14. ure. Ponudbe so lahko vročene
do istega roka v vložišču Uprave RS za
zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
Ponudbe poslane po pošti, morajo prispeti v
vložišče URSZP do zgoraj navedenega roka
in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
12. 2. 1997 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki ob
obvezni predložitvi pooblastila za dvig do-
bijo vsak delovni dan pri Juretu Dežmanu,
soba 15 – pritličje, oziroma pri Srečku Jan-
ša, URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana, po
predhodni najavi na tel. 061/17-34-600.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudbe,
ki ne bodo zadovoljevale 12. člena odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-211
Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-

met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za redno servisno vzdrževanje

diesel-električnih agregatov po objektih
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: redno servisno vzdr-
ževanje diesel-električnih agregatov z mo-
torjem tipa Lister Petter-Wilson, MTU Mer-
cedes in MWM-Motorenwerke Manheim na
lokacijah:

  1. Ilirska Bistrica (Lister 6KVA, leto
montaže 1995),

  2. Kamnica (Lister 6KVA, leto monta-
že 1995),

  3. Mengeš (Lister 6KVA, leto montaže
1995),

  4. Kresniški vrh (Lister 7KVA, leto
montaže 1984),

  5. Apače (Lister 7KVA, leto montaže
1984),

  6. Starešinci (Lister 3,5KVA, leto mon-
taže 1981),

  7. Metlika (Lister 3KVA, leto montaže
1966),

  8. Letališče Maribor (MWM No Break
30KVA, leto montaže 1978),

  9. Kontrola letenja Kotnikova 19a
(MTU Mercedes 265 KVA, leto montaže
1995).

Serviser bo opravil dela dvakrat letno in
seveda ob vsaki morebitni nastali napaki.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
za vse objekte za celo leto znaša: 1,000.000
SIT.

4. Predvideni čas. eno leto z možnostjo
podaljšanja.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (o) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
davčna številka podjetja,

b) podatki o registraciji podjetja za de-
javnost, ki je predmet javnega razpisa (ne
starejše od treh mesecev),

c) bonitetna  poročila  BON 1,  BON 2,
oziroma BON 3 (ne starejša od trideset
dni),

d) fiksno ceno, za posamezen objekt, v
odvisnosti od tipa in moči diesel - elek-
tričnega agregata, izraženo v SIT,

e) dokazilo o pooblaščenosti oziroma za-
stopstvu za servisiranje v Sloveniji,

f) skupno fiksno ceno za celotno po-
nudbo z vključenim 5% prometnim dav-
kom, izraženo v SIT s plačilnimi pogoji
min 30 dni po izstavitvi računa za pretekli
mesec,

g) reference ponudnika pri podobnih de-
lih,

h) izjava, da bodo dela opravljena v skla-
du z ustreznimi tehničnimi predpisi in stan-
dardi,

i) osnutek pogodbe, ki ustreza razpisnim
zahtevam,

j) intervencijski čas servisiranja v pri-
meru okvare naprav,

k) garancijski rok za izvedena dela,
l) čas veljavnosti ponudbe,
m) natančen opis načina oziroma postop-

ka s celotnim opisom posega na agregatu in
način označevanja opravljenih nalog na ser-
visirani napravi (formular, kartonček ali na-
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lepke z opisom opravljenih del za vsak
poseg, oziroma pregled),

n) izjava o plačilu rezervnih delov po
dobavi oziroma vgradnji.

6. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– potrdila o pooblaščenem zastopstvu in
o pooblaščenem serviserju za Slovenijo za
diesel-električne agregate Lister Peter Wil-
son in MTU Mercedes,

– reference ponudnika,
– intervencijski čas,
– zaloge rezervnih delov oziroma čas do-

bave rezervnih delov,
– celovitost ponudbe,
– ponujena fiksna cena in plačilni po-

goji,
– garancijski rok za izvedena dela,
– potrjene bonitete Agencije RS za pla-

čilni promet.
Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-

ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši. Naročnik ni dolžan upo-
števati najcenejšo ponudbo kot najugod-
nejšo.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana, v zapečate-
nih kuvertah z vidno oznako “Redno servi-
sno vzdrževanje diesel-električnih agrega-
tov po objektih RAZ 97_03 – Ne odpiraj!”
do 12. 2. 1997 do 14. ure. Ponudbe so lahko
vročene do istega roka v vložišču Uprave
RS za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana. Ponudbe poslane po pošti, morajo
prispeti v vložišče URSZP do zgoraj nave-
denega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
13. 2. 1997 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki ob
obvezni predložitvi pooblastila za dvig do-
bijo vsak delovni dan pri Juretu Dežmanu,
soba 15 – pritličje, oziroma pri Srečku Jan-
ša, URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana, po
predhodni najavi na tel. 061/17-34-600.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom neodprte. Ponud-
be, ki ne bodo zadovoljevale 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in vseh razpisnih pogojev, bodo
izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije za zračno
plovbo

Št. 252 Ob-212
Na podlagi 53. člena zakona o graditvi

objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84), pravilnika
o načinu in postopku oddaje graditve objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 27/85), upoštevaje odred-
bo o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Termoelektrarna-Toplar-
na Ljubljana (TE-TOL), Toplarniška 19,
Ljubljana, Republika Slovenija

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobave in storitve za projekt prigraditve
akumulatorja toplote v TE-TOL,

6. paket: sistem vodenja
Naročnik: Termoelektrarna-Toplarna,

Toplarniška 19, Ljubljana, Republika Slo-
venija.

Predmet razpisa: dobave in storitve za
projekt prigraditve akumulatorja toplote, 6.
paket: sistem vodenja.

Lokacija: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana.

Orientacijska vrednost del: 80,000.000
SIT.

Predvideni rok dokončanja del: avgust
1997.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: merila so v razpisni dokumentaciji.

Rok oddaje ponudbe: 3. 3. 1997, do 10.
ure, v prostorih TE-TOL (Janez Rupar).

Javno odpiranje ponudb: v prostorih
TE-TOL dne 3. 3. 1997 ob 12. uri.

Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo ob-
veščeni o izbiri v 45 dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo v TE-TOL pri Ja-
nezu Ruparju, inž. str., med 9. in 11. uro, na
podlagi vplačila navedenega zneska: 40.000
SIT, na ŽR TE-TOL 50103-601-16504 pri
AGenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, podružnica Ljubljana.

Pravico do oddaje ponudb imajo samo
ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumen-
tacijo.

Informacije v času trajanja razpisa:
TE-TOL, Janez Rupar, inž. str., tel.
061/140-50-80, med 8. in 10. uro.

Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana,
Republika Slovenija

Ob-213
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

javni razpis št. MORS-BO 1/97
za izbiro izvajalca za najem vojaške

okrepčevalnice
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25.

2. Predmet: oddaja delno opremljenega
poslovnega prostora v najem za opravljanje
gostinsko-trgovinske dejavnosti v vojašnici
Moste-Polje – vojaška okrepčevalnica.

3. Predviden rok pričetka in zaključka
del: 1. 2. 1997 do 1. 2. 1998.

4. 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.
50111-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 21. 2. 1997 med 11.

in 12. uro na MORS Kardeljeva ploščad 24,
soba š. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

5. 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
lahko  naročnik  izloči  iz  nadaljnje  obrav-
nave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 21. 2. 1997 po telefonu
061/171-21-55 pri Marjetki Bartolj.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

7. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 25 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo. Ponudbe
morajo prispeti na navedeni naslov do 24. 2.
1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
MORS-BO 1/97 – Najem vojaške okrepče-
valnice.”

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 2.
1997 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.

9. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo RS

Št. 5/97-1 Ob-214
Na podlagi določbe 59. člena zakona o

izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in določbe 3. člena zakona o merilih
in postopku za dajanje poroštev Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in 18/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Republike Slovenije v prvem pol-
letju leta 1997 (Ur. l. RS, št. 77/96) in v
skladu s sklepom seje Vlade Republike Slo-
venije z dne 16. januarja 1997, ki se nanaša
na določitev kvote poroštva za kredite in
druge obveznosti domačih pravnih oseb iz
proračuna Republike Slovenije za I. polletje
1997, Ministrstvo za gospodarske dejavno-
sti, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike

Slovenije za posojilne obveznosti
pravnih oseb v prvem polletju leta 1997

I. Predmet razpisa je spreminjanje pro-
šenj za izdajo poroštev Republike Slovenije
za posojilne obveznosti pravnih oseb z ob-
močja Republike Slovenije v prvem pollet-
ju 1997 leta.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti bo
poleg predpisanih meril, ki jih določa zakon
o merilih in postopku za dajanje poroštev
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 21/95 in
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18/96) zahtevala izpolnjevanje še nasled-
njih pogojev:

– poroštvo bo namenjeno prvenstveno
podpori proizvodnji za pripravo izvoza;

– za poroštvo ne morajo kandidirati prav-
ne osebe v lasti Rapublike Slovenije, Skla-
da za razvoj in pravne osebe, ki imajo nepo-
ravnane obveznosti do države.

II. Pogoji razpisa
1. Posamezno poroštvo se lahko izda v vi-

šini 100% neporavnane obveznosti iz kreditne
pogodbe, ki je banka (kraditodajalec) ni mo-
gla izterjati na noben drug zakonit način.

2. Poroštvo se daje banki za kredit, ki je
namenjen za realizacijo dejavnosti in aktiv-
nosti, pri katerih kreditojemalec lahko do-
kumentira ustrezen in poroštvu sorazmeren
obseg naročil in storitev.

3. Kreditojemalec je z banko dolžan skle-
niti kreditno pogodbo, katere pogoji ne sme-
jo odstopati od najbolj ugodnih kreditnih
pogojev, ki v trenutku zagotavljanja kredita
veljajo v Republiki Sloveniji za ustrezno
kategorijo kreditojemalca.

4. Banka mora predložiti:
– pisno izjavo, da je kreditojemalec po

stanju na dan odobritve posojila razvrščen v
skupino A, B, C po klasifikaciji terjatev, ki
jo predpisuje Banka Slovenija.

– poročilo o vseh bilančnih in izvenbi-
lančnih terjatvah in obveznostih kreditoje-
malca, s pripisanimi obrestmi po stanju na
dan predložitve predloga za izdajo poroš-
tvene izjave, razdeljenih po ročnosti (krat-
koročne, dolgoročne);

– obrazec BON 2 Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, Ljubljana;

– dokazilo, da zoper kreditojemalca niso po-
dani razlogi za uvedbo stečajnega postopka;

– kreditno pogodbo in pogodbo s kredi-
tojemalcem o ustreznem zavarovanju celot-
nega zneska terjatve (hipoteka, cesija terja-
tev, zastava vrednostnih papirjev ipd.).

5. Kreditojemalec mora hkrati z vlogo
za izdajo poroštva Republike Slovenije
predložiti poslovno poročilo za leto 1995 in
1996, (oboje skupaj z bilancami stanja in
uspeha) in poslovni načrt za leto 1997.

6. Za izdajo poroštva za obveznosti z
dospelostjo nad enim letom je kreditodaja-
lec dolžan predložiti študijo upravičenosti
investicije.

7. Republika Slovenija oziroma pristoj-
no ministrstvo lahko zahteva od prosilca
dodatne podatke in informacije.

III. Pogoji poroštva
1. Poroštvo bo dano za obveznost z dos-

pelostjo do sedmih let.
2. Poslovna banka ponudi kreditojemal-

cu kredit obrestovan po obrestni meri, ki
praviloma:

– za kratkoročne kredite ne presega
TOM+8%,

– za dolgoročne kredite ne presega
TOM+10%.

Prednost pri izdaji poroštev bodo imeli
krediti z nižjo obrestno mero.

3. Republika Slovenija za izdana poroš-
tva zaračunava provizijo, ki jo s posebno
uredbo določa Vlada Republike Slovenije.
Postopek za plačilo provizije predpiše mini-
ster, pristojen za finance.

IV. Prednost pri pridobivanju poroštev
RS bodo imele pravne osebe, ki:

1. Prednost pri izbiri bodo imela podjet-
ja, ki so opredeljena skladno s programom
ukrepov Vlade RS, kot delovno intenzivne
panoge slovenske industrije.

2. Prednost pri dodeljevanju poroštev bo-
do imele pravne osebe:

– ki so utrpele izpad dohodka iz naslova
prepovedi izvoza na določene zunanje trge;

– katerih kreditna razmerja so vezana na
predčasno vračilo obveznosti (komitenti
bivše Komercialne banke Triglav d.d. Ljub-
ljana v stečaju).

3. Katerih sanacijski programi upošteva-
jo usmeritve v okviru sprejetih tekočih ukre-
pov gospodarske politike.

4. Ki so uvrščene v panoge, ki jih Mini-
strstvo za gospodarske dejavnosti obravna-
va prednostno, skladno z ukrepi tekoče in-
dustrijske politike.

5. Katerih sanacijski program z oprede-
litvijo investicij v osnovna in obratna sred-
stva izkazuje razvojno naravnanost progra-
ma (predvsem pa uvajanje novih tehnologij,
inovacij, izvozna usmerjenost investicije,
večanja konkurenčne sposobnosti, odpira-
nje novih delovnih mest, itd.), ki se dokazu-
je s strokovnim mnenjem Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo;

6. Za ekološko naravnane projekte (var-
čevanje z energijo, okoljska primernost,
skladnost z ISO 14 000,...), se dokazuje s
pridobljenim mnenjem Ministrstva za oko-
lje in prostor.

V. Realizacija poroštva
Poslovna banka lahko zahteva od poroka

izpolnitev poroštvene obveznosti le v pri-
meru, ko se banka ni mogla poplačati iz
zavarovanja na podlagi pogodbe s posojilo-
jemalcem o zavarovanju vrnitve obveznosti
iz posojila. Banka mora izkoristiti vse za-
konske možnosti za izterjavo dolga oziroma
za poplačilo iz zavarovane terjatve.

Država mora izpolniti poroštevno obvez-
nost iz prejšnjega odstavka tega razpisa še-
le, ko banka predloži Ministrstvu za finance
verodostojno dokazilo o neuspešnem popla-
čilu iz pogodbe s posojilojemalcem.

VI. Roki prijave
Rok prijave je odprt do 30. 6. 1997 oziro-

ma do izčrpanja poroštvenega potenciala. Vlo-
ge morajo biti poslane po pošti ali predane v
vložišču Ministrstva za gospodarske dejavno-
sti na Kotnikovi 5, Ljubljana v zaprti ovojnici
z imenom in naslovom podjetja ter oznako
“Ne odpiraj, prijava na razpis – javni razpis za
pridobivanje poroštev Republike Slovenije”.

Odpiranje prijav bo vsak zadnji ponede-
ljek v mesecu ob 10. uri v sejni sobi Mini-
strstva za gospodarske dejavnosti.

VII. Pogoji za udeležbo pri razpisu so:
– prijava,
– ime in naslov prosilca (indentifikacij-

ska oznaka, matična številka),
– dokazi o izpolnjevanju zahtevanih po-

gojev.
VIII. Izbor prijav
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Borutu Grčarju za področje indu-
strije tel. 061/17-83-237 in pri Marku Po-
drekarju za področje turizma.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Ljubljana

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-163
ATM elektronik d.o.o. ima za pretežno

dejavnost lokalno televizijsko postajo z ime-
nom ATM TV.

Financira se izključno iz EPP programa
in sponzorstva. Namen ATM TV je pred-
vsem obveščanje in informiranje občanov
ter turistov v Zgornjesavski dolini.

Sedež  podjetja  je  na  naslovu  4280
Kranjska Gora, Savsko naselje 33.

100% lastnik je ATM elektronik d.o.o.
(manj kot 20 zaposlenih).

Direktor podjetja ATM elektronik je To-
maž Arih.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 9851400 Ob-154
Na podlagi 7.3 točke statuta delniške

družbe Pomurski tisk, d.d., Lendavska 1,
Murska Sobota, začasna uprava družbe Po-
murski tisk, d.d. vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Pomurski tisk, d.d.,

ki bo v četrtek 20. 2. 1997, ob 15. uri na
sedežu družbe.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti. Začasna uprava otvori skupšči-
no in ugotovi, da je na njej zastopanih toli-
ko delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: izvolitev delovnih orga-

nov skupščine po predlogu začasne uprave.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog sklepa: sprejem dnevnega reda.
4. Poročilo začasne uprave o poteku last-

ninske preobrazbe podjetja z ugotovitvami
o vpisu in vplačilo delnic ter stroških last-
ninske preobrazbe podjetja.

Predlog sklepa: potrditev poročila zača-
sne uprave o lastninski preobrazbi podjetja.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja

Predlog sklepa: sprejem predloga zača-
snega nadzornega sveta o imenovanju revi-
zorja.

6. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu poslovanja družbe za leto 1995 in
odločanje o delitvi čistega dobička za leto
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-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 3 – 24. I. 1997 Stran 203

slovanju družbe za leto 1995 in delitev do-
bička za leta 1993, 1994 in 1995.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: izvolitev članov nadzor-

nega sveta – predstavnikov delničarjev po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

8. Določitev nagrad za člane nadzornega
sveta

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade v skladu s predlo-
gom.

9. Vprašanje in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila

za zastopanje na skupščini je potrebno dati
v hrambo na sedežu delniške družbe vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine. Vsak del-
ničar ali njegov pooblaščenec naj najavi
svojo udeležbo na skupščini najpozneje 3
dni pred zasedanjem skupščine v pisni ob-
liki.

Udeležbence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino pred začetkom zasedanja pri-
javijo  v tajništvu družbe, kjer bodo s podpi-
som potrdili svojo navzočnost in prevzeli
ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled v upravi družbe.

Vabljene prosimo, da nasprotne predlo-
ge k posameznim točkam dnevnega reda
pisno sporočijo v sedmih dneh po objavi
sklica začasni upravi ter ji s tem omogočijo
pravočasno pripravo njenih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sklicala nova seja skupšči-
ne z istim dnevnim redom dne 25. 2. 1997
ob  15.  uri.  Na  seji  se  bo  odločalo  ne
glede  na  višino  osnovnega  zastopanega
kapitala.

Pomurski tisk, d.d., Murska Sobota
začasna uprava

Ob-174
Na podlagi 7.3 točke statuta družbe Ke-

mostik, Kamnik, d.d., začasna uprava s so-
glasjem nadzornega sveta sklicuje

1. redno sejo skupščine,

ki bo dne 28. 2. 1997 ob 16. uri na sede-
žu družbe Kemostik, Kamnik, d.d., v Meki-
njah, Molkova pot 10, Kamnik, z nasled-
njim dnevnim redom:

1. Otvoritev in imenovanje organov
skupščine.

Predlog sklepa;: za predsednika
skupščine se izvoli Bojan Pečenko, za pre-
števalca glasov se izvolita Fani Kekec in
Ivana Vrankar, za zapisnikarja – notar Ja-
nez Novak.

2. Predlog delitve dobička za leta 1993,
1994 in 1995.

Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček,
ustvarjen v letih 1993, 1994 in 1995, v skup-
nem znesku 23,028.000 SIT, revaloriziran
do dneva skupščine, se razporedi za izplači-
lo dividend delničarjem, ki so na dan sklica
skupščine delničarji družbe, in se izplača
najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa na
skupščini.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejme se naslednje
spremembe in dopolnitve statuta: 1. Prvi

stavek 6.1 točke se nadomesti z novim be-
sedilom tako, da se glasi: “Nadzorni svet
šteje pet članov, od katerih tri člane imenu-
jejo delničarji družbe na skupščini delničar-
jev, dva člana sta predstavnika delavcev, ki
jih izvoli Svet delavcev.” 2. Črtata se 6.2. in
6.8. točki statuta.

3. Doda se nova 7.10. točka ki se glasi:
“Za udeležbo na skupščini morajo delničar-
ji upravi najpozneje tri dni pred sklicano
sejo posredovati prijavo udeležbe. Na to, ter
o pogojih in načinu prijave morajo biti del-
ničarji v vabilu za sklic skupščine posebej
opozorjeni. Pravice iz delnic, o katerih se
odloča na sklicani skupščini, se ugotavljajo
na tretji dan pred sejo skupščine.”

4. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

4.1. Predlog sklepa: razrešijo se člani za-
časnega nadzornega sveta. 4.2. Predlog skle-
pa: izvolijo se člani nadzornega sveta: 1.
Abe–Gržinič Margareta, 2. Boris Pertot, 3.
Marko Mulej.

5. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: za predsednika nadzor-
nega sveta se določi sejnina v višini
400 DEM na posamezno sejo, za člane nad-
zornega sveta pa sejnina 300 DEM za posa-
mezno sejo, izplačljivo v tolarski protivred-
nosti po srednjem tačaju Banke Slovenije
na dan pred izplačilom.

6. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja.

Predlog sklepa: imenuje se revizorska
hiša Plus Revizija, d.o.o., Bežigrad 1, Ljub-
ljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Kamniku,
Mekinje, Molkova pot 10, v času od 27. 1.
1997 dalje vsak delovnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posamez-
nim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisno obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v kadrovsko splo-
šno službo na sedežu družbe v Kamniku,
Mekinje, Molkova pot 10. Skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pi-
sno.

Delničarje, njihove zastopnike in poob-
laščence prosimo, da zaradi predhodnih teh-
ničnih in organizacijskih priprav za nemo-
ten potek skupščine, vsaj tri dni pred sejo
skupščine (to je do torka 25. 2. 1997) pisno
prijavijo svojo udeležbo v KSS na sedež
družbe. Pooblastila za zastopanje se ob pri-
javi dajo v hrambo. Prostor, kjer bo poteka-
la skupščina, bo odprt 45 minut pred pričet-
kom skupščine, zato prosimo udeležence,
da ob prihodu podpišejo seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prev-
zamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo in glasovanje na
skupščini.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 17. uri
istega dne, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat veljavno sklepala in odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapi-
tala.

Kemostik, Kamnik, d.d.,
začasna uprava

Ob-136
Napredek, Trgovina d.d. Domžale, upra-

va družbe na podlagi 283. člena zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

3. skupščino družbe
v ponedeljek, 24. 2. 1997 ob 12. uri na

sedežu družbe v Domžalah, Ljubljanska 64.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in imenovanje de-

lovnih teles:
Uprava družbe predlaga sprejem nasled-

njega sklepa: za sestavo notarskega zapisa
se pooblasti Majda Lokošek, notarka v
Domžalah. Za preštevalki glasov se določi
Emo Kokalj Prelc in Jano Cedilnik.

2. Sprejem novega statuta družbe:
Uprava in nadzorni svet predlagata spre-

jem naslednjega sklepa: sprejme se statut
družbe v predlagani vsebini.

3. Sprememba članov nadzornega sveta:
Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

v nadzornem svetu se izvede sprememba in
sicer se v skladu s statutom zamenja dva
člana po predlogu nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino in predlog statuta
je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be v Domžalah, Ljubljanska 64, in sicer
vse delovnike, razen sobot, od 9. do 12.
ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji navadnih delnic z
oznako A, B, C, D in G, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki, če najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upra-
vi družbe svojo udeležbo na skupščini. Ude-
ležba na skupščini je pogojena s predloži-
tvijo potrdila o delnicah pri vstopu v pro-
stor, kjer bo potekala skupščina. Vsaka del-
nica daje delničarju en glas.

Člani uprave in člani nadzornega sveta
se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji.

Prostor, v katerem bo skupščina, bo od-
prt 30 minut pred pričetkom zasedanja. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje naslednjega dne ob isti
uri in v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu
bo skupščina sklepala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Navodila za glasovanje: o vseh točkah
dnevnega reda je glasovanje javno.

Predlagane sklepe sprejemajo delničarji
z navadno večino oddanih glasov, razen
sklepa o sprejemu statuta, ko je potrebna
večina 3/4 pri sklepanju zastopanega os-
novnega kapitala.

Glasuje se osebno oziroma po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi glasov-
nice, ki jo sprejme delničar ob vstopu v
dvorano. Pooblastilo mora biti pisno.

Napredek, Domžale
uprava družbe

Št. 0137 Ob-179
Začasna uprava Gozdnega gospodarstva

Postojna, d.d. Vojkova 9, Postojna, vabi del-
ničarje na

1. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Postojna, d.d.

Vojkova 9, Postojna
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Začasna uprava sklicuje skupščino, dne
28. 2. 1997 ob 12. uri na sedežu družbe
Vojkova 9, Postojna.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: izvoli se predsed-
nika, dva preštevalca glasov, notarja in za-
pisnikarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
5. Obravanva in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: sprejme se poslov-
nik skupščine v predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina sprejme
poročilo o lastninskem preoblikovanju pod-
jetja.

7. Obravnava predloga za oblikovanje
sklada lastnih delnic.

Predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta: sprejme se predlog za ob-
likovanje sklada lastnih delnic v besedilu
kot ga predlagata začasna uprava in začasni
nadzorni svet.

8. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo za leto 1993, 1994 in 1995 z načr-
tom delovanja družbe za leto 1997 v predlo-
ženem besedilu.

9. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička za leto 1994 in 1995.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se predla-
gano uporabo dobička za leto 1994 in 1995.

10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog  sklepa  začasnega  nadzornega

sveta:  izvoli  se  člane  nadzornega  sveta
po   predlogu   začasnega   nadzornega
sveta.

11. Obvestilo o skupščini o predstavni-
kih delavcev v nadzornem svetu.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščino se obve-
sti o predstavnikih delavcev v nadzornem
svetu.

12. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: skupščina imenuje revizorja za po-
slovno leto 1996 in 1997 po predlogu zača-
snega nadzornega sveta.

13. Obravnava in določitev sejnin čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določijo se sejnine članom nadzorne-
ga sveta v predlagani višini.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno

družbi, vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne in ves čas trajanja pooblastilnega raz-
merja shranjeno na sedežu družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-
sno prijavijo najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine upravi družbe ter hkrati
predložijo dokaz o lastništvu delnic na vpo-
gled.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj eno uro pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
indentifikacijskim dokumentom v sprejem-
ni pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini in prevzamejo gradivo ter
glasovalne lističe.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Darji Dolenc od 12. do 14.
ure.

Predlogi delničarjev
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

meznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, obrazloženi in v sed-
mih dneh po objavi tega sklica oddani zača-
sni upravi družbe.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane.

V tem primeru je skupščina sklepčna ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gozdno gospodarstvo
Postojna, d.d.

začasna uprava

Št. 74/97 Ob-186
Sklicujem

1. konstitutivno sejo skupščine
Pohištva Brežice, proizvodnja in prodaja

pohištva, d.d.,
ki bo dne 25. 2. 1997 ob 12. uri na Ašker-

čevi 7 v Brežicah v sejni sobi strokovnih
služb.

Predlagam naslednji dnevni red:
1. Otvoritev sestanka in potrditev dnev-

nega reda
Predlog sklepa: potrditev dnevnega reda

sestanka.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in zapi-
snikarja po predlogu uprave.

3. Obravnava in sprejem spremembe sta-
tuta družbe Pohištvo Brežice, d.d.

Predlogi sklepov:
1. Sprejme se spremembe statuta Pohiš-

tva Brežice, d.d. v zvezi s številom članov
nadzornega sveta, tako da

– 1 stavek 6.1 točke glasi:
“Nadzorni svet šteje 5 članov. Vsi člani

nadzornega sveta družbe imajo enake pravi-
ce in dolžnosti, če ni v tem statutu drugače
določeno.”

– točka 6.2 pa glasi:
“Dva člana nadzornega sveta sta pred-

stavnika delavcev družbe, ki ju izvoli svet
delavcev.”

2. Sprejme se sprememba statuta Pohiš-
tva Brežice d.d. v zvezi z obravnavo revizij-
skega poročila, tako da 8.2 točka glasi:

“Uprava najkasneje v 30 dneh po preje-
mu revizijskega poročila predloži nadzor-
nemu svetu letno poročilo za preteklo leto.
Nadzorni svet mora poročilo obravnavati in
svoje mnenje posredovati skupščini najka-
sneje v 30 dneh od dneva prejema.”

3. Sprejme se dopolnitev dejavnosti
družbe določene v 3. poglavju statuta Po-
hištva Brežice d.d. z naslednjo vsebino:

DJ/28.61 proizvodnja rezilnega orodja.
4. Sprejme se spremenjen in dopolnjen

predlog statuta Pohištva Brežice d.d.
4. Razrešitev in imenovanje članov nad-

zornega sveta
Predlog sklepa: razreši se začasni nad-

zorni svet. Za člane nadzornega sveta pa se
imenujejo predlagani kandidati:

1. Boris Kovačič,
2. Samo Javornik,
3. Valentin Dvojmoč.
Skupščina sprejme na znanje, da sta bila

s strani sveta delavcev izvoljena dva pred-
stavnika delavcev v nadzorni svet, in sicer:

1. Slavko Bibič,
2. Milan Kopinč.
5. Določitev plačila sejnine članom nad-

zornega sveta
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta se določi plačilo sejnine po predlogu upra-
ve in nadzornega sveta, ostali morebitni
stroški pa se izplačujejo v enaki višini kot
velja za zaposlene v Pohištvu Brežice, d.d.

6. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine Pohištva Brežice, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine delniške družbe Pohištvo Breži-
ce.

7. Imenovanje revizorja za revizijo ra-
čunovodskih izkazov za leto 1996

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
lagano revizijsko družbo za revizorja raču-
novodskih izkazov za leto 1996.

8. Poročilo o poslovanju podjetja.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina veljavno odloča, če je na

skupščini zastopanega vsaj 15% osnovnega
kapitala. Če se ob najavljenem sklicu ne
doseže sklepčnost, je ponovno zasedanje
skupščine dne 25. 2. 1997 ob 13. uri na
Aškerčevi 7 v Brežicah v sejni sobi strokov-
nih služb. Na ponovnem zasedanju skupšči-
na veljavno odloča ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Delničarje Pohištva Brežice d.d. ob-
veščamo, da so v skladu z določili statuta
družbe dolžni svojo udeležbo sporočiti upra-
vi najpozneje 24 ur pred pričetkom seje, to
je do 12. ure 24. 2. 1997.

Pohištvo Brežice d.d.
predsednik začasne uprave
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Razne objave

Št. 351-04-2/97 Ob-162

Javni poziv
k vložitvi vloge za sodelovanje v
komisijah za tehnične preglede

Javno se pozivajo gospodarske družbe,
zavodi in samostojni podjetniki, s sedežem
v Republiki Sloveniji, k vložitvi vloge za
uvrstitev svojih strokovnjakov na seznam
oseb, ki bodo sodelovale v komisijah za
tehnične preglede na objektih in napravah,
katerih gradnja bo dovoljena s strani Mini-
strstva za okolje in prostor. Tehnični pre-
gledi se bodo izvajali na celotnem območju
Republike Slovenije. Strokovnjaki, ki bodo
uvrščeni na navedeni seznam bodo v komi-
sijah za tehnične preglede opravljali nalo-
ge, ki jih za navedeno komisijo določa za-
kon o graditvi objektov (ZGO, Uradni list
SRS, št. 34/84, 29/86 in Uradni list RS, št.
59/96).

Gospodarske družbe, zavodi in samostoj-
ni podjetniki lahko vložijo vloge za uvrsti-
tev na seznam le za konkretne osebe zapo-
slene v gospodarski družbi, zavodu ali pri
samostojnem podjetniku. Fizične osebe, ki
bodo prijavljene na ta poziv morajo izpol-
njevati naslednje pogoje:

– da imajo stalno prebivališče v Repub-
liki Sloveniji;

– da imajo v Republiki Sloveniji pridob-
ljen strokovni naslov diplomirani inženir,
stroke navedene v 29. členu ZGO ali v Re-
publiki Sloveniji nostrificirano v tujini pri-
dobljeno diplomo visokošolske organizaci-
je. Slednje ne velja za diplome in javne
listine iz 100. f člena ZGO;

– da imajo opravljen strokovni izpit po
ZGO in

– da imajo najmanj 10 let delovnih izku-
šenj na svojem delovnem področju.

Vloge morajo vsebovati dokazila o iz-
polnjevanju navedenih pogojev ter referen-
ce – seznam objektov in naprav zgrajenih v
obdobju po letu 1986 kjer so osebe, ki se
prijavljajo, sodelovale pri graditvi kot od-
govorni projektanti, odgovorni vodje pro-
jektov, odgovorni vodje del oziroma kot
nadzorniki.

Vloge morajo interesenti posredovati na
Ministrstvo za okolje in prostor v Ljubljani,
Župančičeva 6, v roku 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 44-64/1 ob-167
Cestno podjetje Kranj, Jezerska cesta 20,

Kranj razpisuje

zbiranje ponudb
za nabavo samohodne freze za hladno

rezkanje asfaltnih površin, delovne širine
1000 mm, s transportnim trakom za nakla-
danje materiala na prevozno sredstvo, glo-
bina frezanja do 250 mm.

Ponudbe z navedbo cene, dobavnih ro-
kov, tehničnih in plačilnih pogojev, pošljite
v roku 15 dni po objavi na naslov: Cestno

podjetje Kranj, Jezerska cesta 20, 4000
Kranj.

Cestno podjetje Kranj p.o.

Št. 4/97 Ob-156
Na podlagi 16. člena odloka o podelitvi

koncesije za obvezno lokalno gospodarsko
javno službo pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka (MUV št.
19/96), objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za dimnikarsko

službo
1. Koncesija se podeljuje za območje

Občine Ruše.
2. Interesenti za podelitev koncesije mo-

rajo izpolnjevati pogoje, določene z odlo-
kom o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno gospodarsko javno službo, pregledo-
vanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (MUV št. 19/96).

3. Interesenti morajo k vlogi za podeli-
tev koncesije priložiti naslednje dokumen-
te:

– registracijo podjetja oziroma registra-
cijo samostojnega podjetnika za navedeno
dejavnost;

– reference, da so usposobljeni za oprav-
ljanje dejavnosti;

– cenik dimnikarskih storitev, po ele-
mentih iz razpisne dokumentacije; program
izvajanja dimnikarske službe na območju
Občine Ruše;

– dokazila, da razpolagajo z zadostnim
številom strokovnih kadrov za učinkovito
opravljanje razpisane dejavnosti;

4. Izbrani interesent je dolžan, v primeru
zaposlovanja novih delavcev za opravljanje
dimnikarskih dejavnosti, ob enakem izpol-
njevanju pogojev, prednostno zaposliti de-
lavce s prebivališčem na območju Občine
Ruše.

5. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo v Občini Ruše, v Oddelku za
komunalno gospodarstvo, Falska cesta 24,
Ruše (v zgradbi trgovine MERX).

6. Interesenti morajo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev posredovati Občini
Ruše, Kolodvorska 9, 2342 Ruše.

Vloge pošljite v zaprti kuverti z oznako
“janvi razpis – koncesija za dimnikarsko
službo – Ne odpiraj”, v 15 dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delov-
nik po poteku razpisnega roka, ob 12. uri v
prostorih Občine Ruše.

7. Nepopolnih vlog komisija za izbiro
koncesionarja ne bo obravnavala.

8. Interesenti bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po poteku razpisnega roka.

Občina Ruše

Št. 8/97 Ob-195
Na podlagi 9. člena odloka o organizaciji

in izvajanju javne službe dimnikarstva, ki ob-
sega pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (Uradno glasilo št.
21/1996) Uprava Občine Ajdovščina objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije

1. Koncendent: Občina Ajdovščina, Ce-
sta 5. maja 6/a, Ajdovščina.

2. Predmet koncesije: izključna pravica
opravljanja gospodarske javne službe, pre-
gledovanje, nadzorovanje (vodenje evidenc
in kontrolne knjige), meritve in čiščenje ku-
rilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka.

3. Koncesijsko območje: območje celot-
ne Občine Ajdovščina.

4. Trajanje in pričetek koncesije: konce-
sija se podeljuje za dobo 5 let, koncesionar
je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v
enem mesecu po podpisu koncesijske po-
godbe.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register, ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi,

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti,

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za opravljanje koncesionar-
ske dejavnosti,

– da je ustrezno tehnično opremljen za
opravljanje dejavnosti,

– da zagotavlja uporabnikom kontinui-
rano in kvalitetno opravljanje dejavnosti,

– da ni v kazenskem postopku,
– da predloži dokazila o finančni zmož-

nosti za izvajanje koncesije,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil za-

varovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo pri opravljanju dejavnosti lahko povzroči
tretji osebi,

– da zagotovi pogoje za vodenje katastra
emisij,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
če bo izbran sprejel vse obveznosti iz odlo-
ka in upošteval veljavne standarde in pred-
pise, ki urejajo izvajanje dejavnosti in obli-
kovanje cen storitev.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

prejšnje točke,
– zagotovilo, da prevzema dosedanje iz-

vajalce dimnikarske dejavnosti iz območja
Občine Ajdovščina,

– da ponudi višino odškodnine,
– da predloži reference o dosedanjem de-

lu.
7. Pisne ponudbe z vsebino iz 6. točke

tega razpisa morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti na naslov: Občina Ajdovščina,
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba koncesija – dimni-
karstvo”. Na kuverti mora biti tudi navede-
na točna firma in sedež ponudnika.

Upoštevane bodo le tiste pravilno oprem-
ljene in popolne ponudbe, ki bodo prispele
na naslov koncendenta, do vključno tridese-
tega dne po objavi razpisa v Uradnem listu
RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo opravila
komisija, ki jo imenuje župan Občine Aj-
dovščina.

9. O kraju, datumu in uri odpiranja po-
nudb bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje trideset dni po dnevu odpiranja
ponudb.

11. Koncesijska pogodba bo sklenjena po
dogovoru med koncendentom in izbranim
koncesionarjem.
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12. Oseba za dajanje informacij in za
posredovanje potrebne dokumentacije v
zvezi z razpisom: Zdravko Novinc, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, po telefonu
065/61-081.

Občina Ajdovščina

Ob-157
Lesnina računalniški inženiring d.o.o.

Ljubljana, Parmova 53, razpisuje na podla-
gi sklepa skupščine družbe z dne 10. 1.
1997

javno dražbo
za prodajo

poslovnih prostorov v poslovni stavbi v
Ljubljani, Parmova 53, sobe št. P 01, P 02, P
03, P 31, P 32, P 33 v skupni izmeri 132,04
m2 s pripadajočim delom hodnika in sanita-
rij v pritličju v izmeri 34,86 m2 ter ustrez-
nim delom skupnih prostorov, delov in na-
prav stavbe, po izklicni ceni 333.800 DEM
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS, kar predstavlja delež pravice uporabe
do 27/1000 zk. vl. 2639 k.o. Bežigrad v
korist Lesnine RI d.o.o. (parc. št. 2009/1
dvorišče v izmeri 3553 m2, parc. št. 2009/4
stavbišče z zgradbo 856 m2, parc. št. 2009/5
dvorišče v izmeri 144 m2 in parc. št. 2009/6
dvorišče v izmeri 11 m2.

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom dražbe
predložijo potrdilo o vplačilu varščine v vi-
šini 10 odstotkov izklicne cene na žiro ra-
čun družbe št. 50102-601-37597 pri APP
podružnici v Ljubljani ali pri blagajni ter
potrdilo o državljanstvu RS dražitelji fizič-
ne osebe, oziroma izpisek iz sodnega regi-
stra za pravne osebe. Izpisek iz sodnega
registra ne sme biti starejši od pet dni, foto-
kopija potrdila o državljanstvu pa mora biti
overjena. Zastopnik mora predložiti veljav-
no pooblastilo za zastopanje.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, neuspelim dražiteljem pa
vrnjena v treh dneh brez obresti.

Poslovni prostori se prodajajo kot celota
po načelu videno-kupljeno. Ob enaki po-
nudbi imajo prednost dražitelji s področja
izobraževanja.

Uspeli dražitelj mora kupno pogodbo
skleniti v osmih dneh po javni dražbi, kup-
nino pa plačati v osmih dneh po sklenitvi
pogodbe, sicer prodajalec lahko odstopi od
pogodbe in zadrži varščino.

Prodajna pogodba bo postala veljavna
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
je RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odst. 44. člena zakona o lastninskem preob-
likovanju podjetij.

Kupec plača davek na promet nepremič-
nin in stroške zemljiškoknjižnega prenosa.

Javna dražba bo 11. 2. 1997 ob 13. uri v
poslovni stavbi v Ljubljani, Parmova 53, P
21/1.

Dodatne informacije o pogojih prodaje
in možnostih ogleda dobite po telefonu št.
313-933.

Lesnina RI d.o.o.

Ob-196
Okrožno sodišče v Novem mestu objav-

lja na podlagi sklepa St. z dne 20. 1. 1997

javno dražbo
za prodajo premoženja stečajnega

dolžnika Leso d.d. Črnomelj,
ki obsega:
1. Tehnološko zaokrožena proizvodna

celota “masiva” s pripadajočim zem-
ljiščem in tehnološko opremo

in
2. Zemljišče v izmeri 12.732 m2.
Podrobnejši opis ponudbe:
Ad 1) Tehnološko zaokrožena proizvod-

na celota “masiva” obsega:
A) Gradbeni objekti:
1. proizvodna hala z aneksom 4.680 m2,
2. sušilnica 240 m2,
3. skladišče vnetljivih snovi 80 m2,
4. objekt energetika in vzdrževanje z

dimnikom in silosom (1000 m3) 640 m2,
5. črpališče 49 m2,
6. vratarnica 12 m2.
B) Zunanja ureditev:
1. parkirišče makadam 2.200 m2,
2. asfaltne površine 2.500 m2,
3. ograja 950 m.
C) Zemljišča
a) Stavbna zemljišča:
parc. št. 574/2 12.893 m2,
parc. št. 570/2 13.754 m2,
parc. št. 720/1 7.018 m2,
parc. št. 1183/14 577 m2,
Skupaj 34.242 m2.
b) Kmetijska zemljišča:
parc. št. 725/2 126 m2.
c) Zemljišča – cesta s služnostno pravi-

co ostalim uporabnikom:
parc. št. 570/1 1.750 m2,
parc. št. 720/2 368 m2,
parc. št. 1183/13 27 m2,
parc. št. 1183/12 89 m2,
parc. št. 1196/1 7 m2,
Skupaj 2.241 m2.
E) Tehnološka oprema
– po specifikaciji, ki je sestavni del oce-

nitve.
F) Oprema in deli opreme ter material

po specifikaciji.
Ad 2) Zemljišče obsega:
– parc. št. 569 v izmeri 12.732 m2.
Na zemljišču bo dovoljena gradnja indu-

strijskega objekta.
Podrobnejši seznam in opis nepremičnin

ter opreme je na voljo pri stečajnem upravi-
telju.

Premoženje, ki se prodaja je dano v na-
jem podjetju Esol d.o.o. Črnomelj, ki ima
po sklenjeni najemni pogodbi pri nakupu
predkupno pravico. Najemnik izkoristi pred-
kupno pravico na sami dražbi.

Celotno nepremično premoženje je obre-
menjeno z zastavno pravico.

Prodaja se breman prosto, vendar z do-
volitvijo služnostnih pravic vožnje in hoje
ostalim lastnikom.

S celotnim plačilom kupnine najuspe-
šnejši dražitelj – kupec vstopa v pogodbeno
razmerje z najemnikom kot najemodajalec.

Predkupni upravičenec, ki uveljavi pred-
kupno pravico pod enakimi pogoji kot na-
juspešnejši dražitelj je dolžan skleniti po-
godbo in plačati kupnino pod enakimi po-
goji kot uspeli dražitelj. Če predkupni upra-
vičenec tega ne stori se šteje, da se je odrekel
predkupni pravici, pogodba pa se sklene z
najugodnejšim dražiteljem.

Premoženje pod 1. in 2. je naprodaj kot
poslovna in funkcionalna celota, za katero
je določena izklicna cena v znesku:

Ad 1) “masiva”:
160,667.604 SIT,

Ad 2) zemljišče:
13,569.255 SIT.

Prodaja se bo vršila v obstoječem stanju
na dan dražbe, brez kasnejših ugovorov, po
načelu “videno – kupljeno”.

Javna dražba bo potekala dne 6. 2. 1997
ob 10. uri na sedežu stečajnega dolžnika.

Pogoji sodelovanja na dražbi:
Dražijo lahko vse pravne osebe, ki imajo

svoj sedež v Republiki Sloveniji in fizične
osebe, če so državljani Republike Sloveni-
je, vsi pod pogojem pravočasnega plačila
varščine.

Zastopniki oziroma pooblaščenci prav-
nih oseb morajo pred pričetkom dražbe
predložiti izpis iz sodnega registra oziroma
ustrezno pooblastilo in se izkazati z oseb-
nim dokumentom, fizične osebe pa le z
osebnim dokumentom in potrdilom o držav-
ljanstvu.

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati varščino v višini 20% izklicne cene,
s plačilom na žiro račun stečajnega dolžni-
ka št. 52110-690-68284 pri Agenciji za pla-
čilni promet informiranje in nadzor RS, Eks-
pozitura Črnomelj, kar dokažejo s potrje-
nim izvodom prenosnega naloga. Varščina
se dražitelju, ki na dražbi uspe, všteje v
plačilo kupnine.

Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se
varščina brez obresti vrne najkasneje v roku
8 dni po končani dražbi.

Varščina se dražitelju, ki na dražbi uspe,
pa v roku ne plača kupnine ali predloži
ustrezne bančne garancije, ne vrača.

Izklicna cena se bo na javni dražbi pove-
čavala za najmanj 1,000.000 SIT.

Vsem interesentom je po predhodnem
dogovoru na voljo na sedežu stečajnega
dolžnika:

– ogled predmeta prodaje,
– ogled razpoložljive tehnične dokumen-

tacije, cenitvenih poročil in kopije zem-
ljiškoknjižnih izpiskov,

– podrobnejši seznam in opis nepremič-
nin ter opreme,

– seznanitev z vsebino najemne
pogodbe,

– seznanitev s pravilnikom o poteku jav-
ne dražbe.

Dražitelj, ki na dražbi uspe, je dolžan skle-
niti pogodbo o nakupu v roku 15 dni po
končani dražbi, kupnino pa je dolžan v celoti
plačati skladno z določili pogodbe o nakupu,
vendar najkasneje v roku 60 dni od sklenitve
pogodbe. V primeru odloženega plačila (60
dni) je dolžan plačilo kupnine pred sklenitvi-
jo pogodbe zavarovati s predložitvijo nepre-
klicne bančne garancije na prvi poziv na izli-
citirani znesek, kupnine, zmanjšan za varšči-
no. Garancija mora biti veljavna še 30 dni po
izteku roka za plačilo kupnine.

Prenos lastništva nad predmetom proda-
je bo izvršen po plačilu celotne kupnine.

Prometni davki v tej ceni niso všteti in
bremenijo kupca, prav tako ga bremenijo
vsi stroški povezani s sklenitvijo pogodbe
in prenosom lastništva na ime kupca.

Vse dodatne  informacije lahko intere-
senti dobijo po telefonu št. 068/323-202 ali
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telefaksu št. 068/323-176 pri stečajnem
upravitelju Pezdirc Janezu.

Stečajni upravitelj
Janez Pezdirc

Št. 804/2-97 Ob-158
Ministrstvo za obrambo Pokrajinsko po-

veljstvo slovenske vojske Celje preklicuje
službeno izkaznico pripadnika teritorialne
obrambe na ime Majcen Miro, številka služ-
bene izkaznice 8047, izdana 1. 3. 1992.

Ob-159
Lovska družina Videž, Kozina, preklicu-

je veljavnost dveh enakih žigov ovalne ob-
like z napisom: LOVSKA DRUŽINA “VI-
DEŽ” KOZINA.

Ob-160
Podjetje Haliti, d.o.o., Zrinjskega 19,

Maribor, preklicuje štampiljko z vsebino:
HALITI, Trgovsko in storitveno podjetje,
d.o.o., MARIBOR.

Ob-181
Assistance Coris, d.o.o., Ljubljana, Ce-

lovška 206 preklicuje police zdravstvenega
zavarovanja Coris: 0000882, 0002505,
0002446, 0003695, 0003347, 0003359,
0003369, 0003370, 0004051, 0005067,
0005778, 0006350, 0009873, 0011121,
0012886, 0012918, 0013996, 0014361,
0014365, 0017332, 0018939, 0018947,
0018948, 0018949, 0018950, 0018951,
0018952, 0018953, 0018954, 0018955,
0018956, 0018957, 0018958, 0018959,
0018960, 0018961, 0018962, 0018963,
0018964, 0018965, 0018966, 0018967,
0018968, 0018969, 0018970, 0018971,
0018972, 0018973, 0018974, 0018975,
0018976, 0018977, 0018978, 0018979,
0018980, 0019124, 0019591, 0009420,
0009421, 0009422, 0009423, 0009424,
0009425, 0009426, 0009427, 0009428,
0009429.

Hren Brigita, Devina 39, Slovenska Bi-
strica, preklicuje odločbo, št. 50-1195/95,
datum vpisa 1.6.1995, sedež Turistični biro
Brigita Devina Slovenska Bistrica. g-3043

Kovač Jože, Log 5, Boštanj, preklicuje
priglasitveni list, št. 470801/96. g-3251

Merhar Darja, Neubergerjeva 13, Ljub-
ljana, preklicuje obrtno dovolenje, št.
31300-171/91-2/3. s-3052

Peja inženiring d.o.o., Titova 48, Mari-
bor, preklicuje potrdilo o ustreznosti vozila
VW, tip Golf GL 1,8 Mi, letnik 1996, št.
šasije 3VW1931HLTM327118, št. motorja
ADD100927. s-3147

Petelin Mirko, Brodarjeva 28, Celje, pre-
klicuje zavarovalno polico, št. 388520.
g-3224

Rogelj Rožka, Preserje 20, Preserje, pre-
klicuje priglasitveni list, opravilna št.
28-1840/94. s-3150

Servis in avtosalon Vrtač, Visoko 77 a,
Visoko, preklicuje potrdilo o homologaciji

AA Trade Preh, podjetje d.o.o., Glavni trg
17/b, Maribor, zavarovalno polico, št. 109874.
m-1978

Agapito Martina, Sp. Škofije 15, Škofije,
potni list št. AA 485057. p-3383

Ajdič Dragica, Betnavska 127, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-2761/94. m-2317

Arnold Mojca, Rutarjeva ulica 6/a, Ljub-
ljana, potni list št. AA 972964. s-3065

Babič Jana, Chengdujska ul. 34, Ljubljana,
potni list št. AA 531853. s-3148

Babič Matija, Chengdujska 34, Ljubljana,
potni list št. AA 531854. s-3149

Babšek Polona, Sp. Gameljne 113, Šmart-
no, potni list št. AA 94189. s-3268

Bohinec Aleš, Jagodje -Klanec 4, Izola,
potni list št. BA 230867. p-3378

Bratuša Srečko, Shakespearova 4, Mari-
bor, priglasitveni list, št. 064-3975/95. m-2227

Brezavšček Rajko, Šebrelje 50 A, Idrija,
potni list št. AA 525161. p-3270

Brglez Jolanda, Ruprova 2, Miklavž, pri-
glasitveni list, št. 064108/93. m-2053

Brinovec Franc, Velenjsko 9, Žalec, potni
list št. AA 150496. p-3009

Celec Melita, Trniče 6, Starše, priglasitve-
ni list, št. 064-3569/95. m-2265

Cerar Marjana, Teslova 24, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 529220. s-3165

Crnik Alojz, V prelogih 18, Maribor, pri-
glasitveni list, št. 064-1704/94. m-2268

Crnogorac Aleksandar, Dolenjska cesta 45
e, Ljubljana, potni list št. AA 818516. p-3256

Crnogorac Srđan, Dolenjska c. 45 e, Ljub-
ljana, potni list št. AA 537768. p-3257

Čerič Janko, Zg. Velka 101 d, Zgornja Vel-
ka, potni list št. AA 323406. m-2389

Čerček Emanuel, Sokolska 101, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-1958/94. m-2277

Dasko Edvard, Heroja Šlandra 11, Mari-
bor, priglasitveni list, št. 064-3536/95. m-1932

Dolinšek Franjo, Pod Pohorjem 18, Mari-
bor, obrtno dovolenje, št. 313-184/79-08-2/4.
m-2396

Dumanič Lidija, Vrbanska 16/a, Maribor,
štampiljko z napisom LIM LD d.o.o. Maribor.
m-2088

Durakoviž Safet, Maistrova 6, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 649418. p-3381

Durakovič Rasema, Maistrova 6, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 649419. p-3380

Felc Sabina, Gradnikova 10, Radovljica,
potni list št. AA 10330. s-3096

vozilaVW Passat GL TDI, št. šasije
WVWZZZ3AZS8183562, št. motorja
1Z509450, št. homologacije je A 0186260.
s-3066

Upravna enota Slov. B., Kolodvorska 10,
Slovenska Bistrica, preklicuje izkaznico voj-
nega veterana, izdano na ime Štefane Fe-
liks. g-3192

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Florjančič Lidija, Cesta talcev 25, Škofja
Loka, potni list št. AA 654649. g-3257

Forray Simona, Bevkova 3, Maribor, potni
list št. AA 731410. p-3269

Fošnarič Feliks, Trniče n.h., Starše, štam-
piljko pravokotne oblike - izdelovanje tesnil
in zastopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev. m-2049

Glogovšek Ivan, Streliška 36, Ljubljana,
potni list št. AA 17696. s-3313

Godec Ivan, Ul. Matije Tomca 2, Domža-
le, potni list št. AA 45066. s-3024

Gregor Primož, Troblje 5, Slovenj Gradec,
potni list št. BA 512787. p-3260

Grohar Neža, Brezje pri Tržiču 46, Tržič,
potni list št. AA 178849. p-3136

Grom Bojan, Reboljeva 9, Ljubljana, potni
list št. AA 93609. s-3133

Hilič Ermin, Groharjeva 12, Kamnik, potni
list št. BA 417054. p-3023

Hrast Anton, Čiginj 50, Tolmin, potni list
št. AA 029607. p-3140

Hribar Marko, Dole 7, Škofljica, potni list
št. AA 49538. s-3099

Hvalič Rado, Črniče 32, Ajdovščina, potni
list št. AA 220182. p-3259

Jagodič Igor, Irje 2 B, Rogaška Slatina,
potni list št. BA 162084. p-3262

Janša Marjeta, Gosposvetska 24, Maribor,
potni list št. AA 859147. p-3071

Jokić Biljana, Cesta 24. junija 76, Ljublja-
na, potni list št. AA 446491. s-3202

Jokić Nada, Cesta 24. junija 76, Ljubljana,
potni list št. AA 601850. s-3200

Jokić Savo, Cesta 24. junija 76, Ljubljana,
potni list št. AA 679145. s-3199

Jokić Slađana, Cesta 24. junija 76, Ljub-
ljana, potni list št. AA 446492. s-3201

Jokić Snežana, Cesta 24. junija 76, Ljub-
ljana, potni list št. AA 446493. s-3203

Jurič Špela, Vide janežičeve 11, Ljubljana,
potni list št. BA 66543. s-3296

Juvan Grega, Štihova ulica 3, Ljubljana,
potni list št. AA 247135. s-3230

Kalin Saša Josip, Obrežje 6, Brežice, potni
list št. AA 142931. p-3255

Kamenik Vesna, Meljski hrib 41 a, Mari-
bor, potni list št. AA 7185. p-3022

Kaube Samo, Grčarjeva 27, Maribor, potni
list št. BA 590203. p-3055

Kmetič Turk Janja, Ulica Bena Zupančiča
5, Ljubljana, potni list št. AA 768356. s-3269

Knuplež Boris, Jelenče 29, Pesnica, potni
list št. AA 749086. m-2003

Knuplež Majda, Sp. Velka 91/b, Zgornja
Velka, potni list št. BA 341089. m-2311

Kodele Andrej, Partizanska cesta 12 B, Ra-
kek, potni list št. BA 416705. s-3135

Kodrič Dušan, Bezovje pri Šentjurju 25,
Šentjur, potni list št. AA 467122. p-3137

Kolaković Sonja Slavica, Crnekova ul. 9,
Maribor, potni list št. AA 968906. p-3068

Kolosovski Iztok, Žitance 17, Jurovski Dol,
potni list št. AA 682505. m-2294

Komapar Iztok, Lokavec 84, Ajdovščina,
potni list št. BA 216136. p-3083

Komauer Jelka, Rošpoh 143, Pesnica, pot-
ni list št. AA 885305. m-2321

Kompan Adolf, Javorje, Črna, potni list št.
AA 252664. p-3127

Konig Martin, Ravenska pot 63, Škofljica,
potni list št. BA 15648.. s-3309

Korać Avdulah, Klanska 17, Medvode, pot-
ni list št. AA 532442. s-3002



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 208 Št. 3 – 24. I. 1997

Koren Polonca, Miklošičeva ulica 3, Celje,
potni list št. AA 237539. p-3072

Košutnik Igor, Trg 4. aprila 2, Mežica, pot-
ni list št. AA 218172. p-3384

Krajnc Karmen, A. Gabrška 102, Šempeter
pri G., maloobmejno prepustnico, št. AI
112378. p-3058

Krajnc Marjan, Trčova 275, Maribor, pot-
ni list št. AA 388515. p-3069

Krajnc Mirko, Zg. Voličina 134, Voličina,
potni list št. AA 940426. m-2084

Kranjc Marjan, Trubarjeva 34, Celje, potni
list št. AA 752116. p-3382

Križaj Jurij, Kidričeva 18/b, Nova Gorica,
potni list št. AA 85380. p-3080

Kropivšek Davorin, Vinarska ul. 59, Mari-
bor, potni list št. AA 777245. p-3268

Krstić Živka, Zabretova ul. 2, Ljubljana,
potni list št. AA 768107. s-3074

Lazar Ivica, Mestni log V/6, Kočevje, pot-
ni list št. AA 991797. p-3084

Levstek Breda, Dolenjska c. 37, Ljubljana,
potni list št. AA 216090. s-3181

M. Kenda David, Pavšičeva 29, Ljubljana,
potni list št. AA 818191, izdala UE Ljubljana
9. 3. 1993. s-3134

Makuc Silvan, Tolminskih puntarjev 14,
Nova Gorica, potni list št. AA 173991. p-3271

Mencigar Aleksander, Ptujska c. 36, Le-
nart, potni list št. AA 683008. m-1928

Mitrović Jovan, Ul. Andreja Kumarja 30,
Ljubljana, potni list št. AA 712527. s-3073

Morosini Loris, Triglavska 4, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 122439. p-3024

Mumlek Stjepan, Žikarce 13, Zgornja Ko-
rena, priglasitveni list, št. 064-3990/95.
m-2398

Obolnar Damijan, Golišče 1 a, Kresnice,
potni list št. AA 670508, izdala UE Litija 9. 2.
1993. s-3012

Obolnar Ljudmila, Golišče 1 a, Kresnice,
potni list št. AA 670440, izdala UE Litija 1. 2.
1993. s-3014

Obolnar Sabina, Golišče 1 a, Kresnice, pot-
ni list št. AA 670439, izdala UE Litija 1. 2.
1993. s-3013

Obolnar Zvonko, Golišče 1 a, Kresnice,
potni list št. AA 670437, izdala UE Litija 1. 2.
1993. s-3015

Pahler Marija s.p., Fram 53, Fram, obrtno
dovolenje, št. 049212/4580/00-74 1995.
m-2264

Pahor Peter, Skrilje 71 A, Dobravlje, potni
list št. BA 77380. p-3257

Papež Vladimira, Zlatoličje 86, Starše, pri-
glasitveni list, št. 064-711/94. m-2095

Paska Ivan, Milčinskega 11, Celje, štam-
piljko z napisom PASKA d.o.o. Milčinskega
11 Celje. m-2211

Pavlič Lilijana, Dolenje Kronovo 11, No-
vo mesto, potni list št. AA 834548. p-3081

Peljhan Vilma, Lavričeva cesta 27, Ajdovš-
čina, potni list št. AA 381802. p-3001

Petrović Miladin, Rožna 8, Postojna, potni
list št. BA 019248. p-3139

Plut Robert, Majaronova 14, Ljubljana,
potni list št. AA 290722. s-3241

Poredoš Drago, Golo 127, Ig, potni list št.
BA 313705. s-3256

Potočnik Sabina, Sladki vrh 25, Sladki vrh,
potni list št. BA 76735. m-2065

Pulin Venis, Verdijeva ulica 6, Izola, potni
list št. BA 230867. p-3379

Rabuza Bojan, Lenartova 4, Mežica, potni
list št. BA 137241. g-3180

Racaj Ragip, Pot na Rakovo jelšo 323,
Ljubljana, potni list št. BA 290352, izdala UE
Ljubljana. s-3262

Rak Mladen, Gozdna 6, Hoče, priglasitve-
ni list, št. 064-3387-95 z dne 24.2.1995.
m-1969

Ratković Sašo, Ob potoku 10, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 459285. p-3066

Ritlop Božič Rozina, Mlakarjeva ulica 20,
Trzin, potni list št. AA 365654. s-3258

Sajovic Nastja, Valvasorjeva 1, Ljubljana,
potni list št. BA 379932. s-3055

Saletinger Jurij, Sladki vrh 60 d, Sladki
vrh, priglasitveni list, št. 5611992. p-3317

Savić Aleksandar, Pretnerjeva 6, Postojna,
potni list št. AA 950156. p-3078

Savić Jovanka, Pretnerjeva 6, Postojna,
potni list št. AA 950157. p-3079

Slekovec Marija, Rošpoh 170, Kamnica,
potni list št. AA 999930. m-2369

Škerbec Antonija, Moša Pijade 13, Mari-
bor, priglasitveni list, št. 064-4523/96. m-2021

Šljivič Anka, Prisoje 2, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 60601. g-3139

Šoba Ivan, Lokanja vas 20, Slovenska Bi-
strica, obrtno dovolenje, št. 044785. m-2341

Šubelj Jure, Gobarska pot 1, Podmolnik,
potni list št. BA 238652. s-3246

Šuligoj Bogdan, Levpa 2, Kal nad Kana-
lom, potni list št. AA 30313. p-3265

Šuligoj Jožica, Cankarjeva 5, Nova Gori-
ca, potni list št. BA 548837. p-3266

Šumandl Jožef, Plintovec 21/a, Zgornja
Kungota, potni list št. BA 285245. m-2022

Šuštar Damjan, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
potni list št. BA 413366. s-3247

Šuštar Helena, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
potni list št. BA 315264. s-3248

Todorović Tamara, Trg ljudske pravice 13,
Lendava, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 77/96. p-3056

Tominec Iztok, Likozarjeva 12, Ljubljana,
potni list št. AA 49401. s-3057

Trebše Senta, Zorana Velnarja 21, Murska
Sobota, potni list št. BA 116856. p-3005

Urbas Tatjana, Dobrava pri Stični 7, Ivanč-
na Gorica, potni list št. BA 261215. p-3128

Vesel Helena, Pot v Zeleni gaj 28/c, Ljub-
ljana, potni list št. AA 224803. s-3046

Vidovič Marjeta, Lovska 12, Maribor, pot-
ni list št. AA 20638.

Vidovič Mihael, Črnava 107/a, Ljubljana,
potni list št. BA 135790. p-3267

Vinko Silvo, Sladki vrh 5/č, Sladki vrh,
potni list št. BA 341207. m-*2330

Vrtač Martin, Visoko 113, Kranj, potni list
št. AA 166682. s-3145

Vuk Alen, Jagodje, Na terasah 8, Izola,
potni list št. AA 507851. g-3307

Vuković Aco, Levčeva 2, Maribor, potni
list št. AA 136527. p-3067

Vuković Belkisa, Vanganelska 53 e, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI 23252.
p-3026

Vuković Sejad, Vanganelska 53 e, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 12041.
p-3025

Zirstein Franc, Zupančičeva 8, Ilirska Bi-
strica, potni list št. AA 690970. p-3057

Železnik Alan, Goriška ul. 1, Piran, potni
list št. AA 204567. g-3252

Žnidaršič Jernej, Pot na Ulako 17, Stari trg
pri Ložu, potni list št. AA 491066. s-3071

Žurga Jože, Sta Maria 651/7607 Miramar,
Buenos Aires, potni list št. AA 121312. p-3027

Druge listine

Adriatic d.d., Cesta M. Tita 18, Jesenice,
zeleno karto, št. 315089. g-3196

Agencija Zaal, Kraigherjeva 19/a, Lenart,
zavarovalne police, št. 16170, 83070,84955.
m-2367

Ahačič Ivica, Kožinova ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
646920, št. reg. 27705. s-3212

Albreht Roman, Ledinske Krnice 6, Spod-
nja Idrija, diplomo Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1973. s-3208

Alešnik Alen, Kidričeva 2 A, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10981. p-3021

Alif Marta, Debro 14, Laško, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, izdala UE Laško. p-3286

Aliriza Muhametsejda, Stara cesta 1, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9067.
s-3254

Anželj Vida, Vezna 14, Orehova vas, di-
plomo Višje šole za socialne šole v Ljubljani.
m-2288

Andročec Anita, Bevkova 3, Maribor, za-
varovalno polico, št. AO 407383A. m-2365

Andročec Anita, Bevkova 3, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 92486. m-2275

Antič Novica, Javornik 34, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11399. g-3194

Arhar Simon, Vincarje 12, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23977. s-3272

Avguštin Brigita, Ul. Slave Klavore 5, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. 193.
m-1999

Avramovič Andrej, Šišenska 31, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4445.
s-3056

Bahč Igor Jože, Zg. Obrež 8, Artiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12608. p-3065

Bais David, Škocjan 48, Koper, zavaroval-
no polico. g-3214

Bajc Dušan Anton, Pot na Fužine 53, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
168277. s-3274

Bajec Sebastijan, Preglov trg 12, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-3115

Bakovnik Nina, Visoko 50, Visoko, letno
vozovnico, št. 926802, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-3018

Bambič Slavko, Jakčeva 17, Ljubljana, vo-
zovnico s 100 % popustom št. 578, izdal LPP.
g-3154

Bandelj Samo, Šercerjeve brigade 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81113.
m-1937

Banič Danica Šoštarič, Ulica Heroja Lacka
56, Lenart, spričevalo 1.2.3.4. letnika in za-
ključno spričevalo Pedagoške gimnazije Ma-
ribor. m-2287

Basej Petra, Aleševčeva 18 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14529. s-3282

Baumhakl Ana Marija, Fram 77/a, Fram,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, letnik 1993. m-2220

Bec Damijan, Omersova ulica 59, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Gimnzije Ledina, iz-
dano leta 1996. s-3191

Bedenik Stanko, Čermožiše 95, Žetale, vo-
zovnico. p-3008

Belič Mitja, II prekomorske brigade 11,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE
Koper. g-3030

Belšak Zoran, Orešje 132, Ptuj, zavaroval-
no polico, št. 0375367. m-2239
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Benko Anton, Sp. Ščavnica 10, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 3902. p-3016

Benčič Irma, Vrhpolje 11, Kozina, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št.10316. g-3210

Berisha Hasan, Dravska 7, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 86329. m-2360

Bertoncelj Barbara, K mlinu 7, Maribor,
indeks Ped. fakultete v Mariboru, št.
61115154. m-2296

Bertoncelj Branko, Pašnica 103, Železni-
ki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7705.
s-3059

Bešter Zdenka, Zg. Besnica 154, Zgornja
Besnica, vozovnico, št. 460797. g-3290

Bidovec Marko, Terčeva 49, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 84295. m-2069

Bilbija Radmila, Kogojeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 584347,
št. reg. 180098. s-3141

Blagojevič Rade, Goriška 17/ b, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101737.
m-2301

Božnar Špela, Zg. Besnica 163, Zgornja
Besnica, vozovnico, št. 485339, izdal Alpe-
tour Škofja Loka. g-3110

Bobnarič Franc, Nova ulica 12, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,št.
67285. m-2390

Bojca Janez, Dolenja vas 24, Dolenja vas,
spričevalo za voznike motornih vozil, izdano
leta 1977. g-3164

Borkovič Andrej, Besednjakova 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje - inštruktorsko,št.
10/95 za kat B. m-2035

Borkovič Andrej, Besednjakova 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106493. m-2019

Borštnik Maks, Ribnik 9 A, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 875, izdala UE
Trbovlje. g-3158

Bradeško Dejan, Mariborska 48, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
94133. m-2335

Bračko Boris, Borštnikova 1, Maribor, za-
ključno spričevalo Trgovske šole Maribor, let-
nik 1982. m-2007

Bregant Tomaž, Zg. Duplek 88/c, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
109062. m-2350

Bregar Miran, Škocjan, spričevalo Poklic-
ne avtomehanične šole . g-3177

Brekalo Milorad, Poljanska cesta 30 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1105496, št. reg. 203933. s-3225

Brenholc Anton, Mali Brebrovnik 22,
Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
10036. g-3127

Brenko Barbara, Jamova cesta 46, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
933809. s-3129

Brezner Rosanda, Na gmajno 27, Miklavž,
spričevalo 1. in 2. letnika I gimnazije Mari-
bor. m-2214

Breznikar Matjaž, Marija Gradec 62, Laš-
ko, zavarovalno polico, št. 40351310. p-3285

Brnabič Klavdija, S. Severja 13, Maribor,
diplomo o zaključnem izpitu Aranžerske šole
Maribor, šolsko leto 1987/88. m-2033

Brožič Roman, Jablanica 4, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje. g-3113

Brumen Bojan, Neratova ul. 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97474.
m-1972

Brus Jože, Žice 44, Lenart, vozniško dovo-
ljenje, kat. AH, št. 8503. m-2093

Brvar Franc, Marof 11, Izlake, delovno
knjižico, izdala UE Litija, leta 1972. p-3085

Brvar Ksenija, vozovnico, šolsko leto
1996/97. p-3020

Budja Jože, Železnikova 16, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2260

Budna Zdravko, Koštialova ulica 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 236,
izdala UE Novo mesto. s-3100

Burdian Boštjan, Na zelenici 7, Celje, spri-
čevalo 2. letnika STŠ Celje. m-1976

Bučič S., Jelendol 10, Tržič, vozniško do-
voljenje. p-3073

Cakl Vojko, Šolska 14, Spodnja Idrija, spri-
čevalo 4. letnika Gimnazije Jurija Vege, letnik
1979. g-3162

Carič Kemal, UHM 8, Kočevje, listino, reg.
št. 8158. g-3047

Caserman Petra, Gregorčičeva 16, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 386243. m-1991

Caserman Petra, Gregorčičeva 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 51764.
m-1990

Celcer Robert, Bončinova 12, Maribor,
spričevalo 2. letnika Šole za gostinstvo in turi-
zem Maribor, šolsko leto 1992/93. m-1986

Centrih Stanislav, Štrekljeva 76, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 96911.
m-1995

Cigoj Primož, Vitovlje 70/č, Šempas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala Ue Nova
Gorica. p-3012

Colnarič Andrejka, Svet Florijan 16, Ro-
gaška Slatina, študentsko izkaznico, št.
61112153. m-2236

Curk Lidija, Vinarje 34, Maribor, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 60999. m-2392

Cvenk Miloš, Šempeter v Savinjski dolini
28, Šempeter v Sav. dolini, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. S 1079085. p-3143

Cvetko Kristina, Trgovišče 8, Velika Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 555,
izdala UE Ormož. g-3303

Cvirn Edo, Slovenska 28, Maribor, zaključ-
no spričevalo Srednje tehniške šole Novo me-
sto, šolsko leto 1981/82. m-1940

Cvirn Edo, Slovenska 28, Maribor, delov-
no knjižico. m-1939

Čas Bernarda, Rošpoh del 147, Pesnica,
indeks Srednje agroživilske šole, št. 922 in
spričevalo o zaključnem izpitu, št 81, letnik
1992. m-2399

Čede Petra, Trg F. Fakina 2/a, Trbovlje,
indeks, št. 61106806 Pedagoške fakultete.
m-2004

Čeleš Marjeta, Štrekljeva 5, Maribor, za-
varovalno polico kasko, št. AA -pon-0194992.
m-2090

Čeleš Marjeta, Štrekljeva 5, Maribor, za-
varovalno polico, št AO 361288. m-2089

Čepel Edvard, Trg revolucije 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 41575.
m-2308

Černic Mateja, Levčeva 3, Maribor, indeks
III gimnazije, št. II/1437. m-2074

Čučnik Janez, Cesta v Megre 8, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11471. g-3223

Demšar Božidar, Cesta proletarskih brigad
81, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 41297. m-2075

Džolev Risto, Kardeljeva 58, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 110181.
m-2229

Dajčer Danilo, Vrazova 52, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 75980.
m-2309

Dasko Edvard, Betnavska 28, Maribor,
spričevalo OŠ Ivan Cankar Maribor, šolskole-
to 1965/66. m-2295

Dasko Edvard, Betnavska 128, Maribor,
delovno knjižico. m-2245

David Zlatko, Sketova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S685878,
št. reg. 171970. s-3155

Debeljak Roman, Cesta talcev 23, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
999835, št. reg. 193563. s-3137

Demšar Stanislav, Hotovlja 31, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
12325. s-3028

Ditinger Iztok, Vukovski dol 58, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.1770.
m-2374

Dogša Marija, V Brebrovnik 84, Miklavž
pri Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9382, izdala UE Ormož. g-3179

Doma Ferdinand, Maroltova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
544181, št. reg. 62316. s-3242

Domanjko Janez, Ljubljanska 27 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30766.
m-1947

Dominko Stanko, Malečnik 113, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 1851.
m-2377

Dorijević Emil, Koroška c. 124, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega cen-
tra TAM, letnik 1982. m-2040

Dornik Marjan, Podbočje 72, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 14930. p-3263

Dragoš Vinko, Gradac, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, št. 158, izdala UE Črnomelj.
p-3281

Drakulič Margita, Koroška 82, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25386.
m-2346

Družovec Ernest, Knafelčeva 28, Maribor,
spričevalo Srednje šole za kmetijsko mehani-
zacijo Maribor, letnik 1973. m-2030

Družovec Jure, Knafelčeva 28, Maribor,
spričevalo 1. letnika Živilske šole Maribor,
šolsko leto 1995/96. m-1977

Dugi Daniel, Župančičeva 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 62494. m-2272

Dukarič Srečko, Prešernova 11, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.103633. m-2344

Dvoršak Katarina, C. Proletarskih brigad
64, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 108477. m-2055

Đakovič Snežana, Pintarjeva 13, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole v Mariboru,
letnik 1985. m-2080

Ejlec Anton, Srebotje 34/a, Šentilj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 8087. m-2357

Embreuš Marjetica, Ul. S. Severja 19, Ma-
ribor, zaključno spričevalo frizerske šole v Ma-
riboru, letnik 1974. m-2062

Erklavec Miha, Sončna pot 15, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 30859.
s-3292

Essa d.o.o., Spodnji trg 2, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 350862. g-3122

Euro Alp d.o.o., Sp. Plavž 6 b, Jesenice,
potrdilo o zadržanju blaga, št. 13/02-200/1 z
dne 26.12.1996 za potnika Kilavuz Enderja
Turčija. g-3174

Fajdiga Mojca, Novakova ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,. št. S
481207, št. reg. 110635. s-3235

Fakin Hostnik Cvetka, Gubčeva 22, Breži-
ce, spričevalo OŠ, letnik 1974. g-3294
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Fekonja Damjan, Bohinjska Bela 121, Boh.
Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23977, izdala UE Radovljica. p-3011

Fela Vanja, Pot Šercerjeve brigade 24, Lo-
vrenc, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. 5281.
m-2088

Feržan Aleksander, Ulica F. Pinterja 5, Sel-
nica ob Dravi, vozniško dovoljenje,kat. BGH,
št. 6297. m-2258

Feržan Marija, Ul. Franca Pintarja 3, Sel-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6727.
m-1988

Ferizovič Sandi, Log 17, Hrastnik, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 6612. g-3124

Ferletič Marija, Štantetova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 79898.
m-2285

Ferlinc Simon, Studenška 65, Maribor, di-
plomo Srednje kmetijske šole v Mariboru.
m-1944

Finster Marjeta, Gaj nad Mariborom 25,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 92469. m-2388

Fister Katarina, Ulica Vena Pilona 14, Ko-
per, indeks, št. 18940231 Filozofske fakultete
v Ljubljani. s-3281

Flere Andrej, Lazarjeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Šubičeve gimnazije, izdana leta 1984. s-3039

Flis Bogomir, Makole 030, Makole, spri-
čevalo. g-3289

Fras Rolando, Vranji Vrh 25/a, Pesnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11124.
m-1993

Friedl Mojca, Presetnikova ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
1026531, št. reg. 202522. s-3143

Furh Aleš, Hotinja vas 6, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 98797.
m-2261

Galin Jože, Drnovškova pot 6, Mekinje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11180.
s-3185

Galič Tina, Golnik 129, Golnik, vozovni-
co, izdal Alpetour Škofja Loka. g-3032

Gazvoda Bojan, Tavčarjeva 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 75432.
m-2304

Gergek Gutman Vera, Zorkova 1, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30307.
s-3010

Gergolet Simona, Koroška c. 118, Mari-
bor, spričevalo Srednje družboslovne šole v
Mariboru, letnik 1990. m-2038

Gerič Tjaša, Koroška cesta 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73833.
m-2082

Glavič Evgen, Kraljeva ulica 13, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 9856. g-3301

Glogovšek Mihael, Trebež 16, Artiče, za-
varovalno polico, št. 0358604. g-3293

Gogala Mojca, Jelovška 30 a, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH. št.
14338. g-3104

Golob Hermina, K Roku 42, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2952.
g-3218

Gorjup Breda, Miklošičeva 19, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26139. s-3077

Gornik France, Opekarska 49 B, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7474. s-3070

Gorše Mojca, Trebinjska ulica 5, Ljublja-
na, indeks Fakultete za družbene vede. s-3026

Grabljevec Valentina, Krivec 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5770, iz-
dal LPP. s-3116

Gradič Herman, Večje Brdo 19, Dobje pri
Planini, spričevalo Šole za poklicne voznike
Ježica Ljubljana, izdano leta 1974. s-3284

Gregorin Gregor, Teslova ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
447085, št. reg. 184030. s-3086

Gregorčič Dušan, Kidričeva ul. 4, Mari-
bor, diplomo IKŠ Maribor, letnik 1968.
m-2379

Gregurec Dragica, Ul. Staneta Severja 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95957. m-2333

Grković Judita, Ul. Franca Mlakarja 26,
Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne fri-
zerske šole v Ljubljani, izdano leta 1963, na
ime Meserko Justina Judita. s-3232

Grmek Danijel, Meznaričeva 15, Maribor,
zaključno spričevalo Industrijske šoleTabor,
šolsko leto 1969/70. m-1938

GrobelnikHerman, Jerihova 42, Velenje,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, šolsko leto
1991/92. m-1956

Grojzdek Robert, Zdešarjeva cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 999785, št. reg. 199535. s-3136

Gubenšek Janez, Dominkoševa 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
43920. m-2013

Gulič Nada, Gorkega 1, Maribor, zavaro-
valno polico, št. 927433. m-2387

Guzelj Robert, Dunajska cesta 92, Ljublja-
na, spričevalo1. in 2. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, letnik 1979/80 in 1980/81.
s-3044

Gyorek Franc, Filovci 41, Bogojina, voz-
niško dovoljenje, št. 15929. p-3282

Hacin Brigita, Radvanjska 56, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2001

Hajdu Slavica, Ljubljanska 90, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26536.
s-3008

Hašimi Šaban, Pobreška 38 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 935494.
m-2253

Helbing Srečko, Bezena 54 a, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2037. m-2254

Hlad Branka, Pokopališka ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 203465,
S 1077213, izdala UE Ljubljana. s-3004

Hladnik Peter, Smokve 1 b, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje za kolo z motor-
jem. g-3220

Hlebš Jože, Gramozna pot 8, Ljubljana,
vozno karto, št. 1100 s sto procentnim popu-
stom. s-3140

Hojnik Nada, Čagona 43, Cerkvenjak, spri-
čevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole Ma-
ribor, šolsko leto 1990/91. m-2262

Homan Andrej, Okiškega ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
767639, št. reg. 170354. s-3253

Horvat Carmen Darija, Dušana Mravljaka
25, Maribor, spričevalo 1., 3. in 4. letnika
Srednje zdravstvene šole Maribor. m-2086

Horvat Jože, Nad reko 15, Maribor, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 87883. m-2056

Hođić Ervin, Dolenjska c. 67, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31555. s-3211

Hočevar Korošec Marija, Belšinja vas 5,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
5540, ser.št. 080830. g-3300

Hrast Anton, Tolmin, vozniško dovoljenje,
izdala UE Tolmin. p-3131

Hren Vojko, Zlakova 19 a, Zreče, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje teh, šole v
Celju. m-1989

Hudorovič Romana, Rožna ul. 32, Kočev-
je, hranilno knjižico, izdala HK Kočevje.
g-3227

Humar Jernej, Gradnikove brigade 33, No-
va Gorica, indeks Strojne fakultete v Ljublja-
ni. s-3084

Iglič Martina, Smrjene 96, Škofljica, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 1609/911,izdal Sap
Ljubljana. s-3093

Ilič Danjel, Begunje 15, Begunje, letno vo-
zovnico. p-3138

Iskra Regina, Staneta Severja 5, Maribor,
spričevalo gostinske šole Maribor, letnik 1991.
m-2230

Iskra Regina, Staneta Severja 5, Maribor,
delovno knjižico. m-2224

Ivanović Aleksander, Kidričevo naselje 18,
Postojna, delovno knjižico. p-3018

Ivanšek Renata, Lapjnetova ulica 13, Krš-
ko, delovno knjižico. s-3264

Iveljič Daliborka, Ljubljanska cesta 60, Ce-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št.23754.
s-s-3233

Jakolčič Renata, Cerkvišče 9, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8227. p-3077

Jakončič Boris, Vipolže 86, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. F, izdala UE Nova
Gorica. p-3276

Jakovljević Djordjo, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča, izdano
leta 1973. s-3166

Jakša Janez, Cesta Kom. Staneta 14, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, št. 71/70 z dne
22.6.1979. s-3184

Jambrovič Stanislav, Terškova 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40086.
m-2252

Jankovič Renata, Majcigerjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75034.
m-2234

Jaunik Valerija, Gornji trg 20, Lovrenc,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59. m-2273

Jaušovec Janko, Podvinci 130 a, Ptuj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Strokovne izobraz-
be Centra za voznike motornih vozil Ljublja-
na Ježica. g-3288

Jelen Borut, Veluščkova 1 a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 92576. m-2355

Jereb Blaž, Loška c. 20, Žiri, vozniško do-
voljenje, kat. B, št. 23408. g-3236

Jereb Janja, Spodnja Besnica 53, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 86252,
št. reg. 15861, izdala UE Kranj. s-3061

Jerman Vilma, Ljubljanska cesta 64, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.9029.
s-3114

Jeršin Darja, Slape 128, Ljubljana, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 185436, št. reg.
115956. s-3016

Jevšnik Franc, Cesta Kozjanskega odreda
71, Šentjur, spričevalo Šole za poklicne voz-
nike na Ježici, izdano leta 1974. s-3285

Jevšnik Roman, Svetelka 7, Dramlje, spri-
čevalo Šole za poklicne voznike na Ježici,
izdano leta 1974. s-3286

Jošt Boštjan, Pod gozdom c VII/32, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15960. s-3259

Jug Simon, Zimica 100, Zgornja Korena,
zaključno spričevalo OŠ Gustav Šilih Mari-
bor, letnik 1993. m-2345

Juhart Irena, Tomšičeva 1 c, Slovenska Bi-
strica, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 70/91
Ekonomske srednje šole v Mariboru. m-2391
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Jureš Andrej, Čevica 12, Logatec, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1523. s-3312

Jurić Herbert, Obrežna 33, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 27904. m-2076

Jusić Smail, Vulčeva 44, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 5330. s-3097

Juvan Miha, Glavni trg 5, Maribor, spriče-
valo 1. letnika Srednje elektro računalniške
šole v Mariboru, letnik 1995. m-2067

Juvan Nataša, M. Zidanška 8, Šentjur, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Franja Malgaja Šentjur,
šolsko leto 1988. m-1992

Kager Jurij, Valjevska 9, Maribor, indeks,
št. 81486506. m-2271

Kajina Vilibald, Črnogorska 36, Maribor,
spričevalo 1.2.3.in 4. letnika Elektr. tehn. šole
v Mariboru. m-2051

Kamenšek Boštjan, Štantetova ul. 32, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 99089.
m-1963

Karlatec Dominika, Dobrava 33, Radlje ob
Dravi, spričevalo 3.letnika GimanzijeRavne,
šolsko leto 1995/96. m-2382

Kasper Andreja, Lackovega odreda 19,
Limbuš, diplomo Srednje družboslovne šole
Maribor, letnik 1990. m-1984

Kastelic Luka, Prušnikova 44, Maribor,
spričevalo II. letnika SŠGT Maribor, šolsko
leto 1994/95. m-2315

Kaube Sanja, Zrkovska cesta 166/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.100823. m-2393

Kaukler Bojan, Stegenškova 3, Pekre, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHF, št. 60266.
m-2334

Kauran Andrej, Sladki vrh, Sladki vrh, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8953.
m-2336

Kaučič Albin, Vukovski vrh 30, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9507. m-2279

Kešanski Lea, Bratovževa ploščad 33,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.9567. s-3087

Khermayer Karmen, Janežičeva cesta 12,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za
Cvetličarstvo in aranžerstvo, izdano leta 1995.
s-3123

Klampfer Peter, Hektorovičeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.78979.
m-2060

Klančar Jože, Novo mesto, zavarovalno po-
lico, št. 1-AO 39884. g-3035

Klančar Zvonko, Reška ulica 5, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev v Ljubljani, izdana leta 1988.
s-3280

Klančnik Silvo, Podgorje 71, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8639.
g-3198

Klančnik Tatjana, Cankarjeva 8, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat.BGH, št.
9993. g-3098

Klauzner Franc, Sp. Hlapje 28, Jakobski
dol, indeks, št. 93362417 FERI Maribor.
m-2351

Klemenc Tina, Škalska 11, Slovenske Ko-
njice, spričevalo o zaključnem izpitu I gimna-
zije Maribor, letnik 1995. m-2042

Klemenčič Mitja, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 631318, št. reg. 56491. s-3072

Klinkon dr. Svetlana, Langusova 21, Ptuj,
spričevalo Gimnazije Ptuj, šolsko leto
1984/85, na ime Svetalana Šantarovič. g-3021

Klobasa Roman, Cerkvenjak 36, Cerkve-
njak, spričevalo 4. letnika Srednje šole za go-

stinstvo in turizem v Mariboru, letnik 1993.
m-2032

Kmetič Mihael, Mengeška cesta 21, Trzin,
zaključno spričevalo Srednje živilskešole v
Mariboru, izdano leta 1982. s-3270

Kožuh Herman, Penoje 5 c, Loče, zaključ-
no spričevalo Avtomehanske poklicne šole v
Mariboru, letnik 1979. m-2292

Kobe Barbara, Ulica Stare Pravde 5, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Poljane, izdano leta 1988. s-3048

Kober Andjelko, Na Dobravi 34, Miklavž,
zavarovalno polico, št. 0353983. m-2263

Kocbek Mihaela, Samova 102, Miklavž,
zaključno spričevalo OŠ Hoče, letnik 1993.
m-2015

Kociper Rok, Prešernova 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 94405.
m-1985

Kojzek Sonja, Log 225, Bistrica ob Sotli,
spričevalo 4. letnika gimnazije pedagoške sme-
ri v Mariboru, letnik 1979. m-2314

Kolar Marijan, Laze 61 A, Logatec, indeks
in zaključno spričevalo Srednjetehniške šole v
Postojni, izdano leta 1987. s-3275

Kolbl Bernardka, Roberta Kukovca 27,
Maribor, indeks Srednje zdravstvene šole Ma-
ribor, šolsko leto 1976/77. m-2300

Koman Matjaž, Savska 32, Lesce, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 19081. g-3222

Komauer Jelka, Rošpoh 143, Pesnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4832. m-2354

Komljanc Martin, Krmelj 64, Krmelj, po-
morsko knjižico, št. o313-02/06-2535/83 in
pooblastilo pomočnik trgovske mornarice, št.
02/09-525/85-93, izdano v pristaniški kapeta-
niji Koper. g-3234

Konečnik Mirko, Prisoje 63, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 12747. g-3172

Končina Ksenja, Jakšičeva ulica 4, Ljub-
ljana, diplomo Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani, št. U 547, izdana leta 1990. s-3157

Koplan Pavel, Karantanska cesta 1, Dom-
žale, delovno knjižico. s-3069

Koren Peter, Rošpoh 20, Maribor, spriče-
valo za poklicnega voznika na Kmetijskišoli,
letnik 1975. m-2269

Koren Zmago, Klinetova 16, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17819. m-2226

Korošec Miran, Cesta v Staro vas 1, Po-
stojna, spričevalo o zaključnem izpitu Kadet-
ske šole v Tacnu, izdano leta 1991. s-3277

Korošec Stanislav, Ob gozdu 26, Lenart,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika ŠAKC Maribor.
m-1961

Kos Branka, Archinetova ulica 3, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ke-
mijske šole v Ljubljani, izdano leta 1975, na
ime Sjekloča Branka. s-3007

Kos Suzana, Hrastje 29, Limbuš, spričeva-
lo 1. letnika Frizerske šole v Mariboru, šolsko
leto 1980/81. m-1931

Kous Ana, Grajska 18, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106615.
m-2332

Kovačič Branko, Medvedova 19/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85622.
m-2014

Kovačič Mateja, Celestrina 1/d, Maribor,
indeks, št. I-DJ-854 I. gimnazija Maribor.
m-2096

Kovačič Miran, Šentilj 71 c, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1037. m-2072

Kovše Jasna, V Varde 28, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 117152,S
263512, izdala UE Ljubljana. s-3170

Kozel Janez, Sp. Leskovec, Zgornji Lesko-
vec, listino. p-3014

Kozel Janez, Sp. Leskovec 18, Leskovec,
delovno knjižico, reg. št. 35532. p-3134

Kozlan Marjan, Sladki vrh 2, Sladki vrh,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3000.
m-2280

Košič Mojca, Gotska ulica 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17700. s-3260

Košler Anton, Boga vas 1, Šentvid pri Stič-
ni, preklic delavne knjižice, objavljeno v UL
RS, št. 1/97. s-3078

Košler Anton, Boga vas 1, Šentvid pri Stič-
ni, delovno knjižico, reg. št. 19779, ser. št.
0348303. s-3079

Košnik Gregor, Koseškega ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
218945, št. reg. 175167. s-3027

Kržišnik Tomaž, Begunje 136, Begunje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21547.
g-3118

Krajačić Josip, Pod vinogradi 1, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole v Ljubljani, izdano leta 1969. s-3169

Krajcer Boštjan, Valburga 52, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1097169.
s-3152

Krajnc Mirko, Zg. Voličina 134, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.7836.
m-2085

Kramberger Iztok, Koroška c. 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94517.
m-2027

Krampl Margareta, Majeričeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15867.
m-2063

Kranjc Boris, Ratež 54, Brusnice, vozniš-
ko dovoljenje. g-3107

Kranjc Robert, Vrečkova 3, Kranj, spriče-
valo o končani OŠ. g-3193

Kranjec Barbara, Celovška cesta 189, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
1010233, št. reg. 205071. s-3237

Kraut Branko, Srebotje 18/a, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9693. m-1979

Kremar Agica, Loška gora 15, Zreče, di-
plomo SGŠ Celje, letnik 1990. m-1966

Križanič Karmen, Devova 16, Maribor, za-
ključno spričevalo I gimnazije, letnik 1994.
m-2235

Kruh Rudi, Bevkova 10, Pragersko, spriče-
valo o zaključnem izpitu Železniško prometne
šole v Mariboru, letnik 1980. m-1959

Kuhar Anica, Verd, Cesta na polju 6, Vrh-
nika, zavarovalno polico, št. 0404059. s-3305

Kukovič Stanislav, Klokočovnik 47/a, Lo-
če, spričevalo o zaključnem izpitu Elektrogos-
podarskega šolskega centra v Mariboru, letnik
1971. m-224'

Kure Rado, Ob gramoznici 16, Miklavž na
Dravskem pol, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 91997. m-1964

Kušenić Vladimir, Prebukovje 57, Bednja,
diplomo Srednje agroživilske šole Maribor,
letnik 1986/87. m-2306

Kvas Jožica, Nova vas 8/a, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole Celje, šolsko leto 1990/91. m-2246

Lah Ivan, Podskrajnik 15, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6275. s-3102

Lah Nino, Mladinska 19, Zgornja Polska-
va, delovno knjižico, reg. št. 13929, ser. št.
256516. m-1957

Lamovšek Frančiška, Hotel Žalec, Mestni
trg 3, Žalec, spričevalo o zaključnem izpitu
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Hotelske šole, izdano na ime Novak Frančiš-
ka, leta 1968. g-3041

Lavrič Anastasija, Breg ob Kokri 1, Predd-
vor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32985,
izdala UE Kranj. s-3117

Lavrič Luka, Pot na Fužine 23, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9570. s-3190

Lazarevski Silva, Plintovec 5/z, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo Srednje eko-
nomske šole Maribor, letnik 1974. m-1925

Leban Senada, V. Vodopivca 66, Krom-
berk, delovno knjižico. p-3013

Lebar Aljaž, Jesenovo 4, Čemšenik, letno
vozovnico, št. CE 00031, šolsko leto 1996/97.
p-3062

Ledinek Ana Marija, Fram 106, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 41882.
m-2230/A

Leljak Renata, Oblakova 26, Celje, delov-
no knjižico. p-3130

Lenhart Lijana, Na trati 13, Maribor, maturi-
tetno spričevalo I gimnazije v Mariboru. m-2031

Lepej Andrej, Libmuška 11, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 12537.
m-2347

Lesel Stojan, Stražiška 15, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 445675. g-3033

Lesjak Ivanka, Radvanjska 112/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34441.
m-2050

Lešnik Nevenka, Polički vrh 9, Jarenina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9887.
m-2219

Lešnjak Ivanka, Mladinska 2, Maribor, di-
plomo II letne administrativne šole Maribor,
letnik 1965. m-2036

Leček Mladen, Peklenica 85, Čakovec, za-
ključno spričevalo Gostinske šole v Ljubljani,
izdano leta 1980. s-3273

Lečnik Iztok, Igriška 21, Maribor, spriče-
valo, št. 114/60-84 II gimnazije Maribor.
m-2353

Lečnik Romana, Pobrežje 147, Videm pri
Ptuju, zaključno spričevalo Srednje kmetijsko
živilske šole v Celju, šolsko leto 1986/87.
m-2282

Lisjak Borut, Lucija, Semova 13, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 7108, iz-
dala UE Piran. g-3213

Longer Vinko, Srednji Lipovec 23, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9275.
g-3216

Lotrič Marko, Dražgoše 60, Železniki, let-
no vozovnico, št. 522899. g-3156

Lovar Uša, Pajkova 24, Maribor, spričeva-
lo 2. letnika Srednje tekstilne šole Maribor,
letnik 1994. m-2092

Lovše Jernej, Kardeljeva 82, Maribor, spri-
čevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Ma-
ribor, šolsko leto 1995/96. m-2274

Lužar Vera, Postojnska ulica 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
925981, št. reg. 140124. s-3183

Lube David, Novo naselje 15, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 958. m-2249

Lubej Ernest, Ul. heroja Jevtiča 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95369.
m-1933

Lulić Emir, Cesta na Brdo 109, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc.
s-3297

Lupša Aleksander, Šentilj 123, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1980. m-2266

Luthar Peter, Ul. Koroškega bataljona 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14500. s-3249

Lušina Andreja, Dražgoše 49, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24933.
s-3075

Madžarac Ksenija, Panonska 19, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje gostinskešole
Maribor, letnik 1991. m-2216

Madžarac Ksenija, Panonska 19, Maribor,
spričevalo Srednje administrativne šole Mari-
bor, letnik 1986. m-2215

Magdalenc Aleksander, Vezna ul. 5, Ore-
hova vas, zaključno spričevalo Gostinske šole
Maribor, šolsko leto 1991/92. m-2319

Majcen Le-Marechal Alenka, Kardeljeva
59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 52850. m-2317

Majerič Dragica, Zgornji Duplek 186,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje,
kat.BFGH, št. 49389. m-1994

Mar Dragica, Kardeljeva 76, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35484. m-2242

Marhl Silva, Lackova 6, Radlje ob Dravi,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Rav-
ne, letnik 1978. m-1955

Marin Mateja, Naveršnikova 8, Maribor,
spričevalo 8. razreda OŠ Ludvik Pliberšek,
letnik 1993 v Mariboru. m-2348

Markeljc Ines, Gornji Rudnik IV/17, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19339.
s-3005

Maroh Matilda, Zabovci 31, Markovci, za-
ključno spričevalo Poklicno administrativne
šole Ptuj. m-1945

Maroh Silva, Vičanci 98, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, št. 10267. p-3004

Marolt Jožef, Videm 68, Videm Dobrepo-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10547.
s-3091

Marovt Janko, Braslovče 1, Braslovče, štu-
dentsko izkaznico, št. 61110476. m-2364

Martini Karolina, Vrhloga 53/a, Slovenska
Bistrica, zaključno spričevalo Gostinske šole
v Mariboru, letnik 1978. m-2342

Maršanič Mojca, Breg 39, Stara cerkev,
vozniško dovoljenje, št. 9751. g-3132

Marčeta Zdravko, Sv. Anton 01, Pobegi,
zavarovalno polico, št. 0459139. g-3228

Matajič Drago, Starše 76 i, Starše, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 70154. m-2372

Mauer Franjo, Dobrova 9, Celje, dvižni
list pri urarju Trglavčniku Celje. m-2299

Maurič Saša, Gregorčičeva 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36417.
m-1949

Maček Marjan, Viška 67, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 37142. s-3083

Medica Marija, Farančan 13, Sv. Anton,
Pobegi, spričevalo o zaključnem izpitu in spri-
čevalo 3. letnika Gostinske šole, na ime Mar-
kežič Marija. g-3025

Medić Amir, Vena Pilona 5, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, izdala UE Koper.
g-3159

Medved Anja, Kostanjeviška 30, Pristava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdalaUE No-
va Gorica. p-3277

Mencigar Aleksander, Ptujska c. 36, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH in
inštruktorsko dovolenje kat. AB. m-1929

Mencinger Maja, Slovenska cesta 55 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 43480. s-3049

Menič Mirsad, Pišece 46/A, Celje, listino.
p-3129

Merhar Ana Lina, Neurbergerjeva 13,
Ljubljana, spričevalo 1. razreda OŠ. s-3053

Merlak Branko, Streliška ulica 33, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
54489. s-3255

Merčnik Sonja, Lovska ul. 4, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 72751.
m-2231/A

Mesiček Igor, Sp. Dobrenje 37 e, Pesnica,
zaključno spričevalo Srednje med. šole v Ma-
riboru. m-1998

Mešič Semir, Formin 44, Gorišnica, spri-
čevalo 1.2.3. letnika in zaključno spričevalo
Trasportno prometne šole v Mariboru. m-2212

Meško Olga, Gorišnica 72, Gorišnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20305. g-3109

Mihalič Jasna, Kardeljeva c. 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86868, iz-
dala UE Maribor. m-2061

Mihalič Slavica, Farančan 7 a, Pobegi, voz-
niško dovoljenje. g-3161

Mihelin Gabrijela, Cesta 14 divizije 1, Ma-
ribor, zaključno spričevalo OŠ pri Delavski
univerzi v Mariboru, šolsko leto 1984/85.
m-2373

Mihelič Jasna, Markovičeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 75720.
m-2376

Mijakovac Jovo, Preradovičeva 33, Mari-
bor, zaključno spričevalo ŽIŠ Maribor, letnik
1972. m-2307

Miklavčič Ivan, Plemenščina donja 16, Pre-
grada, spričevalo o zaključnem izpituGradbe-
ne poklicne šole v Mariboru, letnik 1982.
m-2375

Mikolič Zvonko, Birčna vas 56, Novo me-
sto, spričevalo Gostinske šole v Novem mestu
od leta 1972-1974. g-3217

Miladinovič Marjeta, Štantetova 24, Mari-
bor, delovno knjižico. m-2257

Milanović Miodrag, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo šole za voznike
motornih vozil na Ježici, izdano leta 1976.
s-3175

Milijašević Svetalana, Cankarjeva ulica 30,
Nova Gorica, diplomo Srednje gostinske šole,
izdana na ime Krajšnik Dušanka, leta 1976.
s-3042

Mislovič Neža, Gorenjski vrh 27, Zavrč,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Srednje kmetijske šole Maribor. m-2097

Mohorič Anica, Ločič 4, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3151,
izdala UE Ptuj. p-3075

Mohorko Cvetka, Šerverjeve brigade 9,
Maribor, spričevalo OŠ v Mariboru, letnik
1981. m-2338

Mok Adela, Pokoše 16, Zgornja Polskava,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole
Maribor, letnik 1973. m-2045

Mokenauer Dragica, Meljski hrib 30, Ma-
ribor, delovno knjižico. m-2233

Molek Dušan, Cesta pod goro 20, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH,št. 45. s-3231

Mužič Neža, Mladinska 30, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37717. s-3176

Mugerli Boštjan, Cesta revolucije 8, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. AFG. g-3020

Mulej Marcel, Prožinska vas 60, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 34484.
p-30033

Muller Andrej, Mahovnik 54, Kočevje,
spričevalo 2. letnika SŠ Kočevje, šolsko leto
1994/95. g-3163

Munič Saša, Sp. Stari grad 62, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11777.
p-3070
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Muršec Mateja, Med ribniki 12, Cirkulane,
indeks, št. 61097515 in študentsko izkaznico
Pedagoške gimnazije Maribor. m-2250

Naglič Janez, Sv. Jernej nad Muto 31, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 6238. p-3074

Naglič Marija, Na zelenici 8, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-3284

Nagovnak Matej, Pot na okope 23, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ Ludvik Pliber-
šek, letnik 1988. m-2070

Nahtigal Vili, Kamniška cesta 17, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje gradbene teh-
niške šole v Ljubljani, izdano leta 1967.
s-3276

Nametnik Mirko, Dolharjeva 2, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-3283

Nemanič Miha, Brodska 10, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico, št. 61122019. m-2213

Neral Ivan, Dečno selo 42, Artiče, zavaro-
valno polico, št. 0318670. p-3279

Neuhold Brane, Ul. heroja Lacka 66, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8182.
m-2378

Nose Andreja, Jakhlova cesta 6, Grosuplje,
indeks Fakultete za farmacijo. s-3146

Novak Cvetka, Jama 5, Mavčiče, zaključ-
no spričevalo Upravno administrativne šole
Kranj, letnik 1977. g-3299

Novak Danica, Levčeva 16, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2392. m-2091

Novak Viljem, Kotlje 6, Ravne na Koroš-
kem, spričevalo 1. in 2. letnika Srednjestrojne
šole Maribor. m-1975

Novinec Franc, Glinškova ploščad 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934354. s-3085

Obersnel Sandra, Marčinkova 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95723.
m-1967

Oblak Polona, Gosposvetska 19/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91398.
m-2098

Oblak Tončka, Grenc 31, Škofja Loka, pre-
klic vozniškega dovolenja, objavljen vUL RS,
št. 2/97. s-3263

Obrovnik Zlatko, Vinarje 11, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 18069.
g-3302

Obrul Alenka, Žeče, Slovenske Konjice,
delovno knjižico. p-3060

Ocepek Monika, Selo 9, Zagorje, letno vo-
zovnico, št.0034. p-3280

Ogorevc Renata, Srednje Gameljne 34 c,
Šmartno, delovno knjižico. s-3068

Ogrinc Marica, Svetelova ul. 5, Maribor,
zaključno spričevalo Tekstilne srednje šole
Maribor, letnik 1982. m-1960

Oman Leon, Dražen vrh 3, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1158.
m-2305

Omeragič Zdenka, Kajuhova 5, Ptuj, di-
plomo Srednje družboslovne šole v Mariboru,
letnik 1989. m-2400

Orlač Dalija, Adamičeva 3, Piran, spriče-
valo 1. letnika. g-3304

Orožim Igor, Radvanjska 63, Maribor, ma-
turitetno spričevalo Srednje kemijske šole Ru-
še, letnik 1971. m-2006

Osman Begovič Mihred, Ševarlije, Doboj,
zaključno spričevalo Prometno transportne šo-
le v Mariboru, leta 1975. m-2361

Ozmec Vida Martina, Slamnjak 33, Ljuto-
mer, delovno knjižico. s-3188

Pahulje Ivan, Mahovnik 23, Kočevje, listi-
no. g-3131

Pajer Doroteja Klaudija, Gregorčičeva 27,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
158900, reg. št. 769. p-3275

Pančič Danijel, Cesta 2. cesarjev 287, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23447.
s-3144

Paulič Zdenka, Kraljeviča Marka 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.57544.
m-2034

Pavlič Slavica, Trojiški trg 20, Sv. Trojica,
zavarovalno polico, št. AO 0340459. m-1997

Pavlič Slavko, Praproče 17, Šentjernej, de-
lovno knjižico, reg. št. 31215. g-3219

Pavše Marko, Nicina 4 A, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9631, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-3120

Pehar Silva, Maistrova 8/a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35432. m-2094

Pehar Stanislav, Ljubljanska 80, Hoče, po-
trdilo o znanju CPP, št. 98158. m-2290

Pejazetović Zlatko, Repnje 32, Vodice, za-
varovalno polico, št. 0455512. s-3311

Pejič Jadranka, Hajdoše 85, Ptuj, delovno
knjižico, reg. št. 53057. p-3272

Pejčić Nevenka, Celovška 189, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 686993,
št. reg. 150235. s-3186

Pejčič Žarko, Kašeljska Cesta 48 F, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,št. S
565102, št. reg. 124822, in inštruktorsko do-
volenje, kat. B, št. SB 5658. s-3243

Peklar Matej, Roška 11/b, Maribor, spriče-
valo 4. letnika in spričevalo o zaključnem iz-
pitu SKSMŠ Maribor, šolsko leto 1994/95.
m-3028

Pelc Barbara, Gregorčičeva 27, Maribor,
diplomo Srednje družboslovne šole v Maribo-
ru, letnik 1990. m-2291

Pelcar Mateja, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38260. s-3017

Pernek Dušan, Zg. Gruškovje 53 a, Pod-
lehnik, vozniško dovoljenje. g-3112

Pernek Jože, Fluksova 4, Maribor, zaključ-
no spričevalo Poklicne kovinarske šole Mari-
bor, letnik 1975. m-2381

Pertinač Aleksandra, Žmavceva 3, Mari-
bor, indeks Srednje kmetijske šole v Maribo-
ru, letnik 1988. m-2061

Pestotnik Miro, Kokra 65, Zgornje Jezer-
sko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
289458, izdala UE Kranj. g-3119

Petek Igor, Nazorjeva 36, Maribor, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 94962. m-2222

Peternelj Miha, Podgora 36, Gorenja vas,
spričevalo o končani OŠ. p-3002

Petrič Marija, Podgorska 23, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6342.
s-3187

Petrovič Aleksandra, Dolenjska c. 156,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3050. s-3076

Petrovič Branislav, Izolska cesta 22, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-3295

Petrovič Nevenka, Brilejeva ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62093, št. reg. 119278. s-3215

Pečič Milan, Stara 22, Murska Sobota, voz-
niško dovoljenje, št. 13744. p-3133

Pečovnik Mira, Zgornji Porčič 3, Sveta
Trojica, delovno knjižico, reg. št. 13454.
m-2244

Pečovnik Patricija, Klinetova 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100941.
m-1941

Pikel Martin, Vransko, vozniško dovolje-
nje, kat. H, št. S 200821. p-3144

Pilipovič Sanja, Preglov trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27235. s-3080

Pintarič Zlatko, Dekani 191, Dekani, voz-
niško dovoljenje, št. 26686. g-3160

Pinter Marjan, Meznaričeva 2, Maribor, di-
plomo, št. G-753 VTŠ Maribor. m-1973

Pipan Darja, Grintovška ulica 12, Ljublja-
na, spričevalo 1.2.3.4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Bežigrad, izdani
na ime Polanko Darja. s-3266

Pipuš Mojca, Bratov Greifov 11, Maribor,
spričevalo 1.2.3. letnika Železniške srednje šo-
le v Mariboru. m-1924

Pirš Marija, Cvetlična 11, Slovenska Bi-
strica, spričevalo OŠ Pohorski odred, letnik
1966. m-2313

Pišotek Zlatko, Ugovec 25, Oplotnica, spri-
čevalo 3. letnika Lesarske šole Maribor, šol-
sko leto 1995/96. m-2302

Planinšek Ingrid, Koroška cesta 5, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.72813.
m-2232

Plavec Miljenka, Kersnikova 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2755.
m-1951

Plavljanič Andrea, Pod goro 40, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15032.
p-3006

Plavčak Martin, Kučinji vrh 28, Stoperce,
spričevalo Srednje železničarske šole v Mari-
boru, šolsko leto 1989/90. m-2247

Požgan Bogdan, Zg. Vrtiče 19 a, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
4863. m-1948

Poboljšaj Adi, Ptujska c. 47, Pragersko,
spričevalo OŠ Polskava, letnik 1981. m-2028

Pocajt Marjan, Bettetova 22, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26296. m-2325

Pocajt Zlata, Bettetova 22, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26295. m-2324

Podjed Tjaša, Zg. Brnik 40 c, Cerklje, vo-
zovnico, št. 477278, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-3207

Podobnik Bernarda, Zg. Lipnica 1, Kamna
Gorica, vozovnico, na relaciji Sp. Lipnica -Ra-
dovljica. g-3338

Podržaj Zdravko, Vrbičje 13, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. E, št. 2104/95.
s-3315

Polak Dušan, Kettejeva 1, Maribor, spriče-
valo Srednje šole za kmetijsko mehanizacijo
in voznike motornih vozil ter spričevalo o za-
ključnem izpitu, šolsko leto 1976/77. m-2356

Polak Matjaž, Lackova 68, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole v
Mariboru, letnik 1988. m-2255

Polanec Manja, Pohorska c. 36, Hoče, in-
deks Visoke zdravstvene šole v Mariboru, let-
nik 1993. m-2078

Polanec Manja, Pohorska c. 36, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 98761. m-2077

Polič Borut, Lucijin breg 39, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 68325.
m-2394

Polič Klavdija Albina, Spodnja Korena
11/b, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 82080. m-2000

Polič Majda, Lucijin breg 39, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88571.
m-2395

Popovič Mladen, Orlova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
211522, št. reg. 11070. s-3271

Poredoš Drago, Golo 127, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. S 689877, št.reg.
64351. s-3239
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Poterbin Mirjam, Brilejeva ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. S
1097521, št. reg. 183126. s-3298

Potokar Boris, Ul. F. Benedičiča 10, Jese-
nice, zavarovalno polico, št. 0350346. g-3103

Potočnik Dušan, Slape 3/a, Ptujska gora,
zavarovalno polico, št. 0354972. m-2298

Potrbin Jože, Ljubljanska 87, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11634.
s-3310

Povnič Žarko, Prol. brigad 16, Izola, zava-
rovalno polico, št. 384880. g-3261

Povše Aleksandra, Cesta 9. avgusta 45, Za-
gorje, indeks, št29000674 tehnične fakultete.
m-2058

Poštrak Danijel, Hrastje 54 b, Pekre, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 66490.
m-2066

Počkaj Nataša, Cesta v Rošpoh 63, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105853.
m-2259

Preložnik Milan, Zg. Korena 4, Zgornja
Korena, spričevalo 1.2 in 3. letnika Živilske
šole Maribor. m-2012

Prestor Lojzka, Zg. Brnik 138, Cerklje, let-
no spričevalo, izdano na ime Pelhan Lojzka.
g-3101

Pristov Andrej, Kozlarjeva pot 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
513645, št. reg. 134281. s-3153

Prosenjak Ignac, Brstje 11, Ptuj, zaključno
spričevalo Poklicne avtošole na Ježici, izdano
leta 1977. s-3279

Pugelj Miran, Ponikve 47 A, Videm Do-
brepolje, spričevalo OŠ Videm Dobrepolje.
s-3240

Puhman Štefan, Bogojina 104 a, Bogojina,
zaključno spričevalo Gradbene šole v Maribo-
ru, letnik 1965. m-2251

Pukl Martin, Tep. vrh 2, Slovenske Konji-
ce, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10501.
p-3141

Pukšič Mirica, Tyrševa 4, Maribor, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 97273. m-2238

Pulin Robert, Pot Draga Jakopiča 17, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ DanileKumar.
s-3308

Pulko Darko, Abramičeva 12, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEGH, št. 29376, izdala
UE Ptuj. g-3209

Pungartnik Ida, Mariborska 10, Rače, spri-
čevalo 1. letnika II gimnazije v Mariboru, let-
nik 1976. m-2370

Pupaher Zdravko, Špenglova 7, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7664. m-2026

Pušnik Sašo, Belovo 2 c, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6534. p-3007

Pučko Stanislava, Stanetinci 29, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5171.
m-2047

Radolič Aleksander, Ul. bratov Greifov 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86428. m-2016

Radolič Slavko, Ul. Mileve Zakrajškove 8,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94632. m-2043

Rafolt Danijel, Betnavska 85/a, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Slavko Šlander, šol-
sko leto 1992/93. m-2068

Rajko Stanko, Salova 36, Središče ob Dra-
vi, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
5764. g-3111

Rajner Jožef, Spodnji Slemen 57, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
6982. m-2397

Rajšp Ida, Groharjeva ul. 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15582. m-2386

Rakuša Slavko, Železnikova 20, Maribor,
delovno knjižico. m-1946

Rančigaj Ivo, Gomilsko 49, Gomilsko, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 285444.
p-3010

Rapuc Brigita, Šolska cesta 34, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13643.
g-3206

Ratajc Renata, Renče, zavarovalno polico,
št. 177075. g-3034

Ravnohrib Andrej, Sela pri Ratežu 20, Oto-
čec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22220,
izdala UE Novo mesto. g-3106

Razboršek Miran, Vinogradniška 11, Ma-
ribor, spričevalo 8. razreda OŠ Gustav Šilih
Maribor. m-2083

Remic Eva, Žanova 8, Kranj, spričevalo 2.
letnika Gimnazije Kranj. g-3037

Remic Eva, Žanova 8, Kranj, spričevalo 1.
razreda Gimnazije Kranj, šolsko leto 1970/71.
g-3171

Repar Simon, Cesta na Ostrožno 83, Celje,
vozniško dovoljenje. p-3976

Repič Vladimir, Groharjeva 6, Kamnik,
preklic pooblastila za čoln, objavljen vUL RS,
št. 70/96. s-3022

Repič Vladimir, Groharjeva 6, Kamnik,
preklic spričevala o usposobljenosti za gaše-
nje požara na ladji, objavljen v UL RS, št.
70/96. s-3023

Repnik Janez, Cankarjeva 8 a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10273.
s-3067

Resnik Brigita, Straža 12, Straža, spričeva-
lo 3.4. letnika in zaključno spričevalo, izdani
leta 1993 in 1994. p-3173

Rečnik Šiško Vesna, Borštnikova 77, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89327. m-2029

Rodošek Saša, Slokanova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 76429.
m-1942

Rojnik Andrej, Gančani 75/a, Beltinci, de-
lovno knjižico reg. št. 53975, ser. št. 67793.
p-3015

Roka Željko, Krekova 6, Maribor, spriče-
valo o zaključnem izpitu, št. 2091 ŠCBPv Ma-
riboru. m-2352

Romih Nežika, Ipavčeva 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 17717.
m-2225

Rosić Martin, Podgornikova 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 850474,
št. reg. 198771. s-3094

Roudi Marijan, Osek 74, Sveta Trojica,
spričevalo 1.2.in 3. letnika Gostinske šole .
m-1936

Rozina Simon, Gradiške Laze 17, Šmartno
pri Litiji, delovno knjižico. s-3167

Rozman Peter, Jurčičeva cesta I/10, Gro-
suplje, zavarovalno polico, št. 0331324.
s-3278

Rudolf Franc, Kamniški breg 6, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 28872.
m-2312

Ruedl Danilo, Hočko Pohorje 23/a, Pohor-
je, delovno knjižico. m-2343

Ruedl Terezija, Planica 10, Fram, spriče-
valo OŠ Hoče, letnik 1976. m-2270

Rumpf Pavel, Srednje 1/a, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 35405.
m-1980

Rus Ružica, Orehova vas 20, Orehova vas,
diplomo Srednje ekonomske šole v Mariboru,
letnik 1990. m-2358

Rutar Magdalena, Spodnje Vodale 11, Tr-
žišče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2545. p-3019

Sabotin Bojan, Žitna 12/c, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 151071. p-3017

Sagadin Jelko, 5 P. brigade 15, Ptuj, de-
lovno knjižico. p-3135

Sahernik Darinka, Frankolovska 23, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.68992.
m-2383

Sakelšek Roman, Jamnikarjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 926977, št. reg. 152359. s-3189

Saklešek Normi, Limbuška 59, Maribor,
spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor, letnik
1993. m-1983

Sedlar Slavko, Savska cesta 23, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. AGH. g-3221

Selišek Brigita, Cesta v Rogozo 16, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
78337. m-2011

Senekovič Emerik, Dvorjane 90/a, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89197. m-2017

Senekovič Ignac, Partizanska 5, Lenart,
spričevalo OŠ Lenart. m-2243

Serec Damijan, Goriška 14, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 105032.
m-2362

Sever Dušanka, CMD 7, Ptuj, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 23159, izdala UE Ptuj.
g-3040

Simkić Pavla, Tomšičeva 32, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št. 1246.
g-3031

Skarlovnik Jože, Košeninova 6, Ruše, spri-
čevalo 8. razreda OŠ Janko Glazar, letnik
1991. m-2059

Skudnik Ana, Trubarjeva 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 48581. m-1965

Slabe Adalbert, Petkovec 32, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 472209.
s-3205

Sladič Ivica, Zolajeva 12, Maribor, diplo-
mo Srednje kovinarske šole v Mariboru, letnik
1987. m-2385

Sladnjak Zdenka, Borova vas 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.96613.
m-2366

Slapšak Sabina, Sp. Besnica 78/B, Zgornja
Besnica, vozno karto na relaciji Sp.Besnica -
Stražišče. g-3291

Slomšek Zlatka, Jakob 18, Šentjur, dvižni
listek pri urarju Trglavčniku, št. 7010. m-2322

Smerdel Rok, Ul. Roberta Kukovca 40,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
104807. m-1950

Smiljan Nevenka, Žmavceva 4/c, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94995.
m-2218

Smolovič Veselin, Štrekljeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.80695.
m-1926

Soldat Denis, Gornji Lakoš 79, Lendava,
študentsko izkaznico Teh. fakultete v Maribo-
ru. m-2025

Solina Branislav, Cesta oktobrske revolu-
cije 24, Trbovlje, delovno knjižico, reg. št.
9126. s-3001

Solina Branislav, Cesta oktobrske revolu-
cije 24, Trbovlje, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika in diplomo Srednje lesarske šole v
Ljubljani. s-3063
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Solina Branislav, Trg oktobrske revolucije
24, Trbovlje, zaključno spričevalo Centra stro-
kovnih šol, št. 149/79 z dne 26.10.1979.
s-3064

Sorger Antonija, Borova vas 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70036.
m-2380

Stankovič Jadranko, Delavska ulica 59,
Maribor, delovno knjižico. m-2331

Stante Franc, Trnoveljska 49, Celje, dvižni
listek za uro pri urarju Trglavčniku Celje.
m-2368

Starič Boštjan, Radna vas 4, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1061924.
s-3178

Steinbach Mirjana, Borova vas 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105738.
m-2064

Stergar Jože, Kidričeva 21, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 36617. m-2340

Stević Dimitrije, Zolajeva 12, Maribor, di-
plomo IKŠ Maribor, letnik 1973. m-2241

Strdin Matjaž, Spodnji trg 53, Lovrenc,
delovno knjižico. m-2248

Strelec Mojca, Ul. Šantlovih 13/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.104477. m-2008

Strmecki Franci, Podsreda 54, Podsreda,
indeks Pravne fakultete v Mariboru. m-1996

Strnad Igor, Rogoška 37a, Miklavž, za-
ključno spričevalo Avtomehanske šole v Ma-
riboru, letnik 1974. m-2073

Stupar Saša, Frankolovska 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90833.
m-2359

Suban Nevenka, Volče 142 A, Tolmin,
spričevalo OŠ Dutovlje, šolsko leto 1978/79.
p-3278

Sumer Marko, Cesta na Zlato polje 9, Ki-
sovec, letno vozovnico, št. TO-00097, šolsko
leto 1996/97. p-3061

Susak Šerif, Radahova, Kotor Varoš, za-
ključno spričevalo Poklicne gradbene šole, iz-
dano leta 1981. s-3244

Susak Šerif, Radahova, Kotor Varoš, spri-
čevalo o zaključnem izpiru Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1984. s-3245

Svenšek Irena Bezjak, Sela 7/a, Lovrenc,
maturitetno spričevalo Tehnične kmetijske šo-
le Maribor, šolsko leto 1977/78. m-2041

Svetin Judita, Rašiška ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1001470,
št. reg. 155886. s-3062

Šabec Marcel, Gorkega 7, Maribor, delov-
no knjižico. m-1970

Šabić Hasan, Batnica, Bosanska Krupa,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424407258.
s-3204

Šaf Danilo, Šimekova 19, Maribor, potrdi-
lo o opravljenem tečaju ang. konverzacije na
Delavski univerzi, šolsko leto 1994/95.
m-1930

Šalamon Sergej, Stantetova 16, Velenje,
indeks, št. 93383267. m-2057

Šanjić Suzana, Breg 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 37593. s-3142

Šenekar Ljudmila, Lokavec 2, Zgornja Vel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.4834.
m-2327

Šeruga Mija, Pečarovci 101, Mačkovci,
spričevalo 3. letnika SŠHT Radenci. m-2281

Šetar Iztok, Zgornje Hoče 2/b, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 72876.

 Šetina Natalija, Na peči 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 240524,
št. reg. 163256. m-2052

Šikmna Petko, Novo naselje 13, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 342.
m-1934

Šimenc Aljoša, Smledniška 58, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 288831, št.
reg. 17757 - duplikat, izdala UE Kranj. p-3261

Šipek Irena, Titova 4, Radenci, diplomo
Srednje kemijske šole v Rušah, letnik 1985.
m-2297

Šnuderl Rene, Pupinova 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 41571. m-2337

Šobernik Renata, Kratka ulica 14, Orehova
vas, maturitetno spričevalo Srednje kmetijske
šole Ruše, letnik 1995. m-2002

Šoster Ivan, Polzela 139, Polzela, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 80141.
p-3287

Šošter Alfred, Kozlovičeva 15, Koper, za-
ključno spričevalo Srednje pomorske šole Pi-
ran. p-3197

Špišič Irena Kralj, Prekola 24, Vinica, spri-
čevalo 1. letnika ESŠ Novo mesto, šolsko leto
1980/81. g-3138

Šprah Aleksandra, Zg. Hoče 63 b, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94369, in
CPP, št. 13832. m-1943

Šrok Goran, Zorkova 11, Maribor, delovno
knjižico. m-1927

Štabuc Dominik, Radomerje 1 d, Ljuto-
mer, indeks, izdala Biotehniška fakulteta v
Ljubljani leta 1996. s-3283

Štafunko Irena, Kozji vrh nad Dravogra-
dom 5, Dravograd, zaključno spričevalo Sred-
nje kmetijske šole Maribor, šolsko leto
1993/94. m-2037

Štandeker Terzija, Volkmerjeva 23, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 0340137. p-3109

Štanfelzer Majda, Ločki vrh 17, Benedikt,
delovno knjižico. m-2339

Štebih Milan, Ptujska c. 3, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. BF, št. 71625. m-1971

Štefanec Vlado, Vukova 2, Miklavž, de-
lovno knjižico. m-2303

Štimec Emil, Osilnica, vozniško dovolje-
nje, kat. ABCEGH, št. 9863. g-3121

Štraus Zdenko, Ul. Ruške čete 27a, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.5516.
m-1987

Štravs Ivan, Zimica 76, Zgornja Korena,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 58634.
m-1923

Štruklec Adolf, Sestrže 72, Majšperk, za-
varovalno polico, št. 0340158. m-2320

Štumberger Anita, C. na Agrarno 25, Ore-
hova vas, vozniško dovoljenje, kat. GH,št.
98815. m-2005

Štusaj Anton, Tomšičeva 41, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.7740.
g-3173

Šulc Marija, Lackova 134, Limbuš, za-
ključno spričevalo Šole za prodajalce Mari-
bor, letnik 1971. m-1981

Šuštar Marko, Predstruge 39, Videm Do-
brepolje, zaključno spričevalo Trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. s-3092

Tajhmajster Anton, Gregorčičev drevored
5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
18686. m-2329

Talič Damir, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S689227,
št. reg. 168669. s-3011

Tekavec Bine, Kozinova 13, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6844. s-3314

Tement Roman, Pobrežje 96, Videm pri
Ptuju, zavarovalno polico Mercator, 000035.
g-3126

Tepina Bojan, Litostrojska cesta 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,št. S
1096765, št. reg. 42495. s-3009

Terbiran Danijela, Rutarjeva 4, Koper, de-
lovno knjižico. g-3029

Tkalčič Eva, Svenškova 38, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 38362. m-2221

Tomažin Boštjan, Mestni trg 13, Sloven-
ske Konjice, diplomo Srednje šole za gostins-
tvo in turizem v Mariboru, letnik 1990. m-2267

Topovšek Sašo, Staneta Severja 17, Mari-
bor, diplomo SERŠ Maribor, šolsko leto
1985/86. m-2228

Trontel Tanja, Parecag 102, Sečovlje, spri-
čevalo 1. letnika Trgovske šole. g-3108

Tršelič Mitja, Celovška cesta 83, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931252, št. reg. 137981. s-3287

Turk Saška, Šlajmerjeva 6, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu II gimnazije Mari-
bor. m-2010

Turnšel Aleksander, Ul. heroja Staneta 7,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
454096. p-3142

Tuš Igor, Voličina 81, Voličina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5648. m-2323

Ulaga Judita, Kamnik pod Krimom 67, Pre-
serje, preklicuje obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje zdravstvene šole in Gimnazije, izdano
leta 1996. s-3130

Ulbl Jožica, Glavni trg 7, Muta, spričevalo
1.2.3. letnika Šole za prodajalce Slovenj Gra-
dec. g-3197

Unger Mirjana, Zgornja Velka 111, Sladki
vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9329.
m-2020

Unterajter Bojan, Borštnikova 9, Maribor,
diplomo Srednje naravoslovne šole Miloša Zi-
danška v Mariboru, letnik 1985. m-2039

Urbančič Branko, Horjulska cesta 169, Do-
brova, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št. S
321953, št. reg. 47543. s-3226

Urbina Marjan, Ul. Janeza Puharja 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 643969, št. reg. 17730, izdala UE Kranj.
g-3250

Urukalo Dušan, Kollarjeva 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 98539. m-2358/a

Vadas Nikola, Lackova 6, Radlje ob Dravi,
spričevalo 2. in 3. letnika Gostinske šole Slo-
venj Gradec. m-1954

Vadas Nikola, Lackova 6, Radlje ob Dravi,
spričevalo 1. letnika Gostinske šoleMilan Maj-
cen v Ljubljani. m-1953

Vadas Nikola, Lackova 6, Radlje ob Dravi,
diplomo, št. 387/0. m-1952

Valentan Rosvita, Zrkovci 70, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu PTT SŠ Center
Lj., letnik 1991. m-1974

Vargazon Miran, Pristava 5, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7062.
p-3063

Vegelj Blaž, Rutarjeva 8, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala UENova
Gorica. p-3132

Vehabović Hasib, Linhartova 35, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-3051

Verbošt Janez, Sp. Gasteraj 65, Jurovski
dol, zaključno spričevalo Srednje šole za trgo-
vinsko dejavnost, letnik 1985. m-1982

Verdinek Aleš, Trubarjeva 5, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1970. p-3264

Veren Geza, Gregorčičeva 45, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 08855. p-3274



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 216 Št. 3 – 24. I. 1997

Verovšek Magda, Godič 32, Stahovica,
spričevalo 1.2. in 3. letnika Srednje medicin-
ske šole v Ljubljani. s-3058

Verčnik Jožef, Kovaška c. 30, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFHG, št. 6280.
p-3059

Vesel Abaz, Letonjeva 4, Maribor, delov-
no knjižico, št. 80952. m-2289

Večernik Martin, Na Jelovcu 13, Kamnica,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje kmetijske šole Maribor,
letnik 1992. m-1968

Večernik Martina, Vojašniška ul. 6 a, Ma-
ribor, spričevalo OŠ Bratov Polančič vMari-
boru. m-2079

Vidali Petra, Markovičeva 9, Maribor, di-
plomo Srednje družboslovne šole v Mariboru,
letnik 1987. m-2009

Videnšek Ana, Otemna 1, Šmartno v Rož-
ni dolini, spričevalo 3. letnika Pedagoške gim-
nazije v Celju, letnik 1981. m-2071

Vidmar Ivan, Šebrelje 57, Cerkno, spriče-
valo. g-3019

Vidovič Boštjan, Staneta Severja 18, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89617.
m-2276

Vidovič Marjeta, Lovska ul. 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25619.
m-2384

Vild Nataša, Mikloša Kuzmiča 34/a, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, reg. št. 59060,
ser. št. 0229713. p-3064

Vinković Saša, Glavarjeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230034, reg. št. 131760. s-3182

Visočnik Albert, Hoška 31/d, Hoče, za-
ključno spričevalo Šolskega centra Tam Mari-
bor, letnik 1972. m-1935

Vivoda Marija, Čurile 5 B, Metlika, spri-
čevalo šole za medicinske sestre, izdano na
ime Srtarc Marija. g-3125

Vodušek Neža, Jelovec 33, Makole, delov-
no knjižico. m-2231

Vogrin Bernarda, Knafelčeva 47, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98190.
m-2363

Vogrin Boris, Sp. Voličina 86, Voličina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6650. m-2081

Vogrin Janja, Ul. bratov Greif 36, Mari-
bor, delovno knjižico. m-1962

Volk Irena, Prešernova 2, Velenje, spriče-
valo 1.in 2. letnika SGTC Celje. m-2237

Vostić Boro, Stražišarjeva 24, Jesenice, za-
varovalno polico, št. 0231725. g-3195

Vrečič Martina, Konca vas 29, Stara cer-
kev, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-3088

Vrjačič Melita, Smolenja vas 51 a, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 423239. g-3306

Vtič Zoran, Rasbergerjeva ulica 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
62732. m-2093

Vuković Momčilo, Koblarjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 850784, št. reg. 111774. s-3095

Weber Tadej, Zrinjskega cesta 8, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št.478871. s-3128

Zadravec Miran, Sp. Korena 91, Zgornja
Korena, diplomo Srednje kovinarske strojne
šole v Mariboru, letnik 1989. m-2286

Zaletel Anita, Gregorčičeva 23, Kranj, spri-
čevalo 4. letnika Srednje ekonomskoupravno
administrativne šole v Kranju. g-3229

Založnik Franci, Rovte 128 a, Rovte, spri-
čevalo III. letnika Poklicne avtomehanske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1978. s-3003

Zaplotnik Ivan, Pod Slemenom 19, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BFC, št. 4695, izda-
la UE Tržič. g-3036

Zarič Angela, Ul. Pohorskega bataljona 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
47046. m-2284

Zazijal Hilda, Brdce 1, Frankolovo, diplomo
Pedagoške akademije Maribor, št. 3841. m-2283

Zebec Karmen, Kurirčkova 18, Miklavž,
delovno knjižico. m-2328

Zejnulovič Borislav, Bazoviška 40, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.BFGH, št. S
361777, izdala UE Ilirska Bistrica. p-3485

Zemljić Aljoša, Veluščkova 1 A, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101323.
m-2318

Zgaga Boris, Gasilska ulica 5 a, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7048. m-2100

Zgrebec Aleš, Cesta v Skoke 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99308.
m-2024

Zlatar Jožef, Partizanska 11, Radlje ob Dra-
vi, zaključno spričevalo Srednje elektroteh-
niške šole, letnik 1973. m-2023

Zlosel Anton, Mala Bukovica 37, Ilirska
Bistrica, maturitetno spričevalo Poklicne grad-
bene šole v Ajdovšini. g-3238

Zorko Aleš, Kamniška 9, Maribor, spriče-
valo 3. letnika III gimnazije Maribor, šolsko
leto 1995/96. m-2278

Zorko Andrej, Kolodvorska 24, Slovenska
Bistrica, diplomo Trgovske šole Maribor, let-
nik 1975. m-2349

Zupan  Andreja,  na  Korošci  2,  Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9483.
s-3082

Zupančič Davorin, Kot 16, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1051130. s-3081

Žabot Darko, Ormoška 6, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9257. p-3273

Žagar Aleksej, Glavarjeva ulica 45, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1992. s-3050

Žaucer Anita, Sp. Slemen 35, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
1073. m-2326

Žbona Stanislav, Prijateljev trg 2, Ribnica,
orožni list, št. 1123, izdan 20.5.1996. s-3060

Žejn Vera Marija, Klemenova 132, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.000147228, ser. št. 322867, izdala UE Ljub-
ljana. s-3054

Železnik Tomislav, Bratovševa ploščad 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 848393, št. reg. 54906. s-3006

Žerdoner Robert, Studence 6, Žalec, spri-
čevalo STŠ Celje. m-2223

Žižek Anton, Ruska ulica 17, Maribor, za-
varovalno polico, št. 0328476. m-2217

Žinkovič Mateja, Zasavska cesta 123,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
momske in gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1993. s-3045

Žlindra  Ines,  Tržaška  121,  Ljubljana,
dijaško  mesečno  vozovnico,  št.  35604.
s-3151

Žolnir Matjaž, Šempeter 69/b, Šempeter v
Sav. dolini, diplomo EPF Maribor, letnik 1996.
m-2044

Žumbar Alenka, Kvedrova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 694. s-3038

Žurkić Vojislav, Cesta španskih borcev 41
a, Ljubljana, spričevalo o končani šoli za šo-
ferja motornih vozil Ježica, izdano leta 1981.
s-3168

Žvorc Marjan, Pod vinogradi 31/d, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje strojne tehn.
šole Maribor, letnik 1983. m-2046
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