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Sodni register

CELJE
Rg-100301

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02081 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa PG TRADE, d.o.o., trgovsko
podjetje, Gaji 1, Celje, sedež: Gaji 1, Ce-
lje, pod vložno št. 1/01632/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in iz sred-
stev družbe ter spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5813026
Firma: PG TRADE, d.o.o., trgovsko

podjetje
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Rampre Franc, Žalec, Gre-

gorčičeva ulica 3, vstop 18. 11. 1993, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost. ne odgo-
varja.

Rg-100302

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03932 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ECO-TIP, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Brezen 61, Vitanje, pod vložno št.
1/05536/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5784468
Osnovni kapital: 1,780.000 SIT
Ustanovitelja: Jelenko Srečko, Loče pri

Poljčanah, Jernej pri Ločah 23a, in Skok
Janez, Slovenske Konjice, Vešenik 37a,
vstopila 3. 3. 1993, vložila po 890.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-100305

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02398 z dne 16. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa VEDEŽ, podjetje za intelek-
tualne storitve, d.o.o., Partizanska 10, Ce-
lje, sedež: Partizanska 10, Celje, pod vlož-
no št. 1/03397/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, ustanoviteljev oz. druž-
benikov, zastopnika in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5559987
Firma: VEDEŽ Jug Baša & družbeni-

ki, podjetje za intelektualne storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: VEDEŽ Jug Baša &
družbeniki, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Jug-Baša Katja in Baša
Borut, oba iz Celja, Groharjeva 12, vstopila

16. 5. 1994, odgovornost: odgovarjata s svo-
jim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jug-
Baša Katja, razrešena 16. 5. 1994 kot direk-
torica in imenovana za družbenico, in Baša
Borut, imenovan 16. 5. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Rg-100306

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00405 z dne 16. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa DRAVINJSKI DOM, d.o.o., tr-
govina in storitve, Slovenske Konjice, se-
dež: Celjska cesta 1, Slovenske Konjice,
pod vložno št. 1/00406/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala in
dejavnosti, uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, preoblikovanje iz d.o.o. v
d.d. ter člane nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5025893
Firma: DRAVINJSKI DOM, trgovina

in storitve, d.d.
Skrajšana firma: DRAVINJSKI DOM,

d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 216,560.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj, Ljub-

ljana, Kotnikova 28, vložil 43,312.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala pot 5, vložil 21,656.000 SIT, Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja, Ljubljana, Mapa pot 5, vložil
21,656.000 SIT, udeleženci interne razdeli-
tve, vložili 43,312.000 SIT, udeleženci no-
tranjega odkupa, vložili 50.458.000 SIT, in
delničarji iz naslova prodaje delnic, vložili
36,166.000 SIT–vstopili 29. 2. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Padežnik Mile-
na, Felicijan Bojan, Pesko Miroslav,
Lajnšček Daniel in Korošec Gorazd, vstopi-
li 29. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgo-
vina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezrvnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;

5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in 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 materilom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gosopodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi,
revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
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Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 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.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7230 obdelava podatkov;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00643/00640–1996/TT z dne 21. 5. 1996.

Rg-100308

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03238 z dne 25. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa KROV, storitveno podjetje,
d.o.o., Griže, sedež: Griže 124/b, Griže,
pod vložno št. 1/05530/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme
in povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5779430
Firma: KROV, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KROV, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,691.000 SIT
Ustanovitelj: Gominšek Jože, Griže 124,

vstop 16. 2. 1993, vložek 1,691.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100581

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03171 z dne 26. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ECCO, ekonomski inženiring,
d.o.o., sedež: Migojnice 4, Griže, pod vlož-
no št. 1/02066/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5450420
Dejavnost družbe se razširi za: storitve

zastavljalnice–sprejem v zastavo vrednost-
nih papirjev, zlata, nakita, umetniških del,
blaga in nepremičnin.

Dejavnost družbe je odslej: ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve - fi-
nančni in računovodski consulting; knjigo-
vodske storitve in obdelava podatkov; stori-
tve reklame in ekonomske propagande; pri-
rejanje sejmov in razstav; storitve tržnic;
založniška dejavnost; gostinske storitve pre-

hrane in druge gostinske storitve; trgovina
na debelo in drobno z vsemi vrstami živil-
skega in neživilskega blaga nomenklature
trgovskih strok; zastopniški, posredniški in
komisijski posli na področju prometa blaga
in storitev; poljedeljstvo, sadjarstvo, vino-
gradništvo, živinoreja ter proizvodnja živil-
skih proizvodov in predelava in konzervira-
nje sadja in zelenjave v lastni in kooperacij-
ski proizvodnji; kmetijske storitve za rast-
linsko proizvodnjo in za živinorejo;
izkoriščanje gozdov; proizvodnja in popra-
vilo električnih strojev in aparatov; pro-
izvodnja, sestavljanje in pakiranje drobnih
galanterijskih izdelkov iz tekstila, usnja, gu-
me, lesa, kovine; zaključna in instalacijska
dela v gradbeništvu; rekreacijski in športni
inženiring; menjalniški posli; storitve za-
stavljalnice - sprejem v zastavo vrednostnih
papirjev, zlata, nakita, umetniških del, bla-
ga in nepremičnin.

Rg-100582

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02192 z dne 25. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa PERAL, Trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Laze 14d pri Dram-
ljah, Dramlje, sedež: Laze 14d pri Dram-
ljah, Dramlje, pod vložno št. 1/02300/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe, spremembo dejavnosti in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5441455
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelji: Janežič Valter, vložil

760.000 SIT, Janežič Iztok, vložil 380.000
SIT, Janežič Danijela, vložila 380.000 SIT,
vstopili 5. 11. 1990, vsi trije iz Dramelj,
Late pri Dramljah 14d, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Janežič Valter in Janežič Danijela, ime-
novana 4. 5. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi proizvodi.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno vseh neživilskih proizvo-
dov po nomenklaturi trgovskih strok, razen
starin in umetnin; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stri-
tev; zastopanje domačih podjetij pri uresni-
čevanju funkcije prometa blaga in stritev;
izdelovanje predmetov iz plastike; kovin-
ska galanterija in storitve; izdelovanje pro-
izvodov, ki so predmet trgovske dejavnosti
s sodelovanjem samostojnih obrtnikov (iz-
koriščanje proizvodnih kapacitet); trgovina
na debelo in drobno z živilskimi proizvodi.

Rg-100583

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02172 z dne 4. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa HID, Poslovne storitve, inženi-
ring, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Vele-
nje, Sončni grič 10, sedež: Sončni grič 10,
Velenje, pod vložno št. 1/03920/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme in dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5625939
Firma: MIK - HID, Poslovne storitve,

inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MIK - HID, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Hrastel Iztok, Velenje,

Sončni grič 10, vstop 12. 3. 1992, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-
nostmi: prevoz potnikov in blaga v cestnem
prometu; gostinstvo in turizem.

Tako je dejavnost družbe: ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; inže-
niring, organizacija in posredovanje pri
gradnji kompletnih gospodarskih in drugih
objektov; informacijski inženiring, ki obse-
ga projektiranje, izgradnjo in vzdrževanje
računalniško podprtih informacijskih siste-
mov; finančni inženiring, ki obsega finanč-
no svetovanje, svetovanje pri prodobivanju
in plasmaju finančnih sredstev, svetovanje
pri gradnji in vzdrževanju kompletnih gos-
podarskih in drugih objektov; projektiranje
in proizvodnja strojev in naprav; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi izdelki vseh trgovskih strok; zastopa-
nje in posredovanje v prometu blaga in stri-
tev; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; storitve špedicije; storitve avtomat-
ske obdelave podatkov; zbiranje in
predelava odpadnih surovin in odpadkov;
marketing in ekonomska propaganda;druge
neomenjene poslovne storitve; leasing stro-
jev in naprav, osebnih in tovornih vozil ter
objektov; prevoz potnikov in blaga v
cestnem prometu; gostinstvo in turizem.

Rg-100587

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03924 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa PETELIN, reja perutnine, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., Podturn 14,
Podplat, sedež: Podturn 14, Podplat, pod
vložno št. 1/05887/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5803187
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Strašek Peter, Podplat, Pod-

turn št. 14, vstop 16. 6. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 0124 Re-
ja perutnine; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin in
polizdelkov; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi 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; 5222
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Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati.

Rg-100588

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01495 z dne 12. 9. 1996 pri
subjektu vpisa ALPOS KOVINSKO PO-
HIŠTVO, proizvodnja kovinskega pohiš-
tva, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 2, Šent-
jur, sedež: Ul. Leona Dobrotinška 2, Šent-
jur, pod vložno št. 1/05921/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo pri zastopniku, člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5800986
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme ALPOS, p.o., Šentjur, Ul.
leona Dobrotinška 2, vstop 24. 5. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Arzen-
šek Janez, Šentjur, Vrbno 29c, razrešen 21.
4. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krempuš Mar-
jan, Pusser Peter in Blažič Boris, vstopili
21. 4. 1994.

Rg-100589

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01493 z dne 12. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALPOS EKONOMSKI BIRO,
računovodsko-finančne storitve, d.o.o.,
Ul. Leona Dobrotinška 2, Šentjur, sedež:
Ul. Leona Dobrotinška 2, Šentjur, pod
vložno št. 1/05924/00 vpisalo v sodni regi-
ster tga sodišča uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo pri
zastopniku in člane nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5800811
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme ALPOS, p.o., Šentjur, Ul.
Leona Dobrotinška 2, vstop 24. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ba-
tistič Zdenka, Dramlje 2, razrešena 21. 4.
1994 kot v.d. direktorice in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Slemenšek Sreč-
ko, Tašner Leopoldina in Vončina Smilja,
vstopili 21. 4. 1994.

Rg-100590

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01494 z dne 12. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALPOS PROIZVODNJA
ORODIJ, proizvodnja orodij, strojev in
naprav, d.o.o., Cesta Kozjanskega odre-
da 25, Šentjur, sedež: Cesta Kozjanske-
ga odreda 25, Šentjur, pod vložno št.
1/05922/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, spremembo pri za-

stopniku in člane nadzornega sveta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5801192
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme ALPOS, p.o., Šentjur, UL.
Leona Dobrotinška 2, vstop 24. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Godec
Vinko, Šentjur, Trnovec 12, razrešen 21. 4.
1994 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jančič Anton,
Perc Marjan in Amon Rudi, vstopili 21. 4.
1994.

Rg-100591

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01497 z dne 12. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALPOS CEVARNA, proizvod-
nja kovinskih cevi in profilov, d.o.o., Ce-
sta Kozjanskega odreda 25, Šentjur, se-
dež: Cesta Kozjanskega odreda 25, Šent-
jur, pod vložno št. 1/05919/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo pri zastopniku in člane nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5801141
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme ALPOS, p.o., Šentjur, Ul.
Leona Dobrotinška 2, vstop 24. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
rot Konrad, Šentjur, UL. Valentina Orožna
8b, razrešen 21. 4. 1994 kot v.d. direktorja
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Krempuš Mar-
jan, Mlinarič Alojz in Potočnik Branko,
vstopili 21. 4. 1994.

Rg-100593

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00696 z dne 16. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa PROJEKTIVA, d.o.o., Celje,
Ul. XIV. divizije 14, sedež: Ul. XIV. divi-
zije 14, Celje, pod vložno št. 1/01466/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnih deležev in spremembo družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5076200
Ustanovitelji: Sklad RS za razvoj - za

program notranjega odkupa, izstopil 19. 7.
1996, in Sklad RS za razvoj, d.d., izstopil
15. 4. 1996; PID KLAS, Maribor,
Slomškov trg 18, vstopil 15. 4. 1996, vložil
19,540.000 SIT, ter Ernst Valter, Celje, Ul.
Alme Karlin, vložil 3,280.000 SIT, Ernst
Milena–Marija, Celje, Ul. Alme Karlin 1,
vložila 3,290.000 SIT, Polutnik Fruderik,
Celje, Celovška 1, vložil 2,330.000 SIT,
Brečko Janez, Celje, Cesta na Dobrovo 66a,
vložil 2,430.000 SIT, Plaznik Jože, Celje,
Milčinskega ul. 12, vložil 1,420.000 SIT,
Juričan Branko, Buče, Polje ob Sotli, vložil
1,270.000 SIT, in Jakop Jožef, Nova Cer-
kev 112, vložil 18,510.000 SIT, vstopili 21.
8. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-100595

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02183 z dne 13. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa LESKON, trgovina, proizvod-
nja, storitve, d.o.o., Radeče, Njivška cesta
4, sedež: Njivška cesta 4, Radeče, pod vlož-
no št. 1/04966/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5704138
Osnovni kapital: 1,696.000 SIT
Ustanovitelj: Hiršelj Jožef, Radeče,

Njivška cesta 4, vstop 19. 11. 1992, vložek
1,696.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100596

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02185 z dne 24. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa OBUTEV ČERNEC, d.o.o., tr-
govina, Ul. XIV. divizije 34, Rogaška Sla-
tina, sedež: Ul. XIV. divizije 34, Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/05284/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5732867
Osnovni kapital: 1,682.000 SIT
Ustanoviteljici: Černec Magdalena He-

lena in Černec Mihaela, obe iz Rogaške Sla-
tine, UL. XIV. divizije 34, vstopili 25. 2.
1993, vložili po 841.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-100597

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03241 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa Kmetijska zadruga Šentjur,
z.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 3, Šent-
jur, sedež: Cesta Leona Dobrotinška 3,
Šentjur, pod vložno št. 2/02941/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo pri
zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5150388
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pu-

šnik Zvonko, Šentjur, Kozjanskega odreda
8, razrešen 30. 6. 1994 kot vršilec dolžnosti
direktorja in imenovan za direktorja, ki za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-100600

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02188 z dne 25. 9. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  ŽGAJNER  SERVIS,  d.o.o.,
vzdrževanje vozil, Sp. Sečovo 14, Rogaška
Slatina,  sedež:  Sp.  Sečovo  14,  Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/05128/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembo ustanoviteljev
oz. družbenikov in firme s temile podatki:

Matična št.: 5709318
Firma: ŽGAJNER SERVIS, d.o.o., pod-

jetje za vzdrževanje vozil, Rogaška Slati-
na

Skrajšana firma: ŽGAJNER SERVIS,
d.o.o., Rogaška Slatina

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žgajner Srečko, izstop

1. 6. 1994; Kitak Vera, Rogaška Slatina,
Sp. Sečovo 14, vstop 1. 6. 1994, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-100602

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03379 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa K & S, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Slov. Konjice, sedež: Preč-
na ulica 8, Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/02617/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe,
spremembo firme, sedeža, tipa zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5479711
Firma: K & S, proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Slovenske Konjice
Skrajšana firma: K & S, d.o.o., Sloven-

ske Konjice
Sedež: Slovenske Konjice, Stari trg 32
Osnovni kapital: 2,718.866,10 SIT
Ustanovitelji: Skerbiš Emilijan, Sloven-

ske Konjice, Prečna ulica 8, vstopil 5. 12.
1990, ter Kalar Jože in Kalar Joža, oba iz
Slovenskih Konjic, Mestni trg 11, vstopila
11. 6. 1993, vložila po 906.288.70 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblačeni za zastopanje: Kalar
Jože in Kalar Joža, razrešena 22. 8. 1994 kot
namestnika direktorja in imenovana za di-
rektorja, ki zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2215 Drugo založništvo; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in do-
delava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskov-
nih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 2521 Proizvodnja plošč, fo-
lij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2670 Obdelava naravnega kamna;
28512 Druga površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke po-
rabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nost, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomsk propaganda; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri šifri dejavnosti 52.488 razen orožja
in streliva, pri šifri dejavnosti 74.12 pa ra-
zen revizijske dejavnosti.

Rg-100604

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01939 z dne 25. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa LARIX, podjetje za proizvod-
njo lesenih izdelkov, inženiring in trgovi-
no, d.o.o., Luče 92, Luče ob Savinji, se-
dež: Luče 92, Luče ob Savinji, pod vložno
št. 1/01625/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5535875
Osnovni kapital: 1,929.116 SIT
Ustanovitelja: Matijovc Bernarda in Ma-

tijovc Jakob, oba iz Luč ob Savinji, Luče
92, vstopila 10. 2. 1990, vložila po 964.558
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mati-
jovc Bernarda, razrešena 20. 6. 1994 kot
namestnica direktorja in imenovana za di-
rektorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100605

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00428 z dne 26. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa METALLES, Kovinarstvo–mi-
zarstvo, p.o., Radeče, Titova56, sedež: Ti-
tova 56, Radeče, pod vložno št. 1/00579/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, ustanovitelje, osnovni kapital, člane
nadzornega sveta, preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o., spremembo firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5077311
Firma: METALLES, kovinarstvo-mi-

zarstvo, d.o.o., Radeče, Titova 56
Skrajšana firma: METALLES, d.o.o.,

Radeče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 48,420.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
4,840.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, vložil 4,840.000 SIT, Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj, d.d., ljubljana,
Kotnikova ulica 28, vložil 9,680.000 SIT,
Sklad za razvoj - za program notranjega
odkupa, vložil 15,470.000 SIT, Vižintin Sil-
vo, Radeče, Hotemež 18, vložil 610.000 SIT,
Kmetič Viktor, Radeče, Cesta za gradom
18, vložil 360.000 SIT, Močnik Rudolf, Lo-
ka pri Zidanem mostu, Radež 5, vložil
360.000 SIT, Podlesnik Frančišek, Radeče,
Zagrad 11, vložil 350.000 SIT, Jazbinšek
Marija, Radeče, Obrežje 96a, vložila
350.000 SIT, Strniša Franc, Radeče, Zagrad
6, vložil 340.000 SIT, Šintler Ladislav, Tr-
bovlje, Trg revolucije 15, vložil 340.000
SIT, Petavar Anton, Radeče, Jagnjenica 61a,
vložil 340.000 SIT, Klembaš Ljudmila Fri-
derika, Radeče, Vrhovo 10, vložila 340.000
SIT, Knavs Herman, Radeče, Starograjska
ul. 28, vložil 340.000 SIT, Režek Jože, Ra-
deče, Njivška cesta 2, vložil 320.000 SIT,
Kovač Peter, Loka pri Zidanem mostu, Ra-
čica 27, vložil 320.000 SIT, Knavs Daniela,
Radeče, Starograjska ul. 28, vložila 320.000
SIT, Čivar Franjo, Radeče, Kolenov graben
9, vložil 310.000 SIT, Peternel Franc, Rade-

če, Dobrava 14, vložil 310.000 SIT, Simon-
čič Marjan, Radeče, Hotemež 19, vložil
310.000 SIT, Zelič Branko, Radeče, Ulica
talcev 9, vložil 290.000 SIT, Kampuš Julij,
Radeče, Cesta za gradom 14, vložil 290.000
SIT, Kmetič Janez, Radeče, Počakovo 8,
vložil 280.000 SIT, Juvančič Marjeta, Ra-
deče, Hotemež 29, vložil 280.000 SIT, Udir
Darko, Radeče, Pod knapovko 15, vložil
280.000 SIT, Strniša Marjan, Radeče, Do-
brava 9, vložil 280.000 SIT, Kobinovič Ja-
smir, Radeče, Starograjska ul. 23, vložil
280.000 SIT, Čečko Ivan, Boštanj, Šmarčna
2, vložil 280.000 SIT, Podlogar Mirko, Ra-
deče, Titova ul. 76, vložil 280.000 SIT,
Šrenk Zdenko, Radeče, Jelovo 46, vložil
280.000 SIT, Brečko Sanda, Radeče, Titova
80, vložila 280.000 SIT, Glavan Danijel,
Radeče, Goreljce 11, vložil 270.000 SIT,
Hrvič Mevludin, Radeče, Pot na brod 6,
vložil 270.000 SIT, Zelič Sonja, Radeče,
Ulica talcev 9, vložila 270.000 SIT, Pintarič
Jože, Radeče, V gaju 4, vložil 270.000 SIT,
Sternad Martin, Radeče, Brunk 6, vložil
270.000 SIT, Kozinc Drago, Radeče, Staro-
grajska ul. 8, vložil 270.000 SIT, Kreže An-
ton, Hrastnik, Šavna peč 16, vložil 270.000
SIT, Štempihar Vinko, Dole pri Litiji, Pre-
ženjske njive 5, vložil 260.000 SIT, Grom
Rafael, Radeče, Pod skalo 6, vložil 260.000
SIT, Kozinc Branko, Radeče, Goreljice 16,
vložil 230.000 SIT, Motore Ivan, Boštanj,
Log 49, vložil 230.000 SIT, Hrvič Husein,
Radeče, Ul. Milana Majcna 15, vložil
220.000 SIT, Hribar Bojan, Loka pri Zida-
nem mostu, Račica 40, vložil 220.000 SIT,
Završnik Bojan, Radeče, Zavrate 14, vložil
220.000 SIT, Bezgovšek Miran, Radeče,
Močilno 2b, vložil 200.000 SIT, Klenovšek
Robert, Radeče, Pot na brod 3, vložek
170.000 SIT, Novak Maria, Radeče, Pot na
stadion 7, vložila 170.000 SIT, Zajc Peter,
Radeče, Zavrate 10, vložil 170.000 SIT, Bo-
žičnik Jože, Šentjanž. Budna vas 17, vložil
170.000 SIT, Semec Violeta, Radeče, Kole-
nov Graben 5, vložila 170.000 SIT, Knavs
Aleksander, Radeče, Starograjska ul. 28,
vložil 100.000 SIT, Strnad Primož, Šent-
janž, Budna vas 19, vložil 100.000 SIT, in
Čeč Peter, Radeče, Čimerno 10, vložil
90.000 SIT - vstopili 25. 4. 1996, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Glavan Danijel,
Vižintin Silvo, Mežnar Stanislav, Kmetič
Janez in Simončič Marjan, vstopili 8. 3.
1996, ter Juvančič Marjeta, vstopila 25. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 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;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno s po-
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hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00630/00794 - 1996/GV z dne 31. 5. 1996.

Rg-100608

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02493 z dne 25. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa RUTAR, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., Radeče, sedež: Ul. 11. ma-
ja 18, Radeče, pod vložno št. 1/05942/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, ustanovi-
teljev oziroma družbenikov, deležev in za-
stopnika ter spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5852226
Firma: REYCE Co., d.o.o., trgovina in

storitve
Skrajšana firma: ROYCE Co., d.o.o.
Sedež: Velenje, Koželjskega ul. 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Rutar Albina, izstopila 12.

5. 1994; Ovčar Božo in Krajnc Melita, oba
iz Velenja, Koželjskega ul. 7, vstopila 12. 5.
1994, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Rutar Albina, razrešena 12. 5.
1994; direktor Ovčar Božo, imenovan 12. 5.
1994 zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-

čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski pot-
niški promet na rednih linijah; 6022 Stori-
tve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92712 Dejavnost igralnic.

Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro
G/51.18 opravljati posredništva s farmacevt-
skimi izdelki, pri dejavnosti pod šifro
J/67.13 lahko opravlja le delavnost menjal-
nic in zastavljalnic, pri dejavnosti pod šifro
K/74.60 ne sme opravljati poizvedovalne
dejavnosti in dejavnosti zasebnih detekti-
vov, pri dejavnosti pod šifro O/92.712 pa
lahko opravlja le posebne igre na srečo zu-
naj igralnic na igralnih avtomatih z omeje-
nim najvišjim vložkom.

Rg-100609

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04011 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa VAH, mesno-predelovalno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Buče, sedež: Bu-
če 3, Buče, pod vložno št. 1/04456/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5661455
Firma: VAMES, proizvodnja in trgovi-

na, d.o.o.
Skrajšana firma: VAMES, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelja: Vah Albin, vložil 759.300

SIT, in Vah Dušan, vložil 751.700 SIT, vsto-
pila 9. 4. 1992, oba iz Buč 3, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi; 0123 Reja praši-
čev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih
živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 0142 Sto-
ritve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perut-
ninskega mesa; 1531 Predelava in konzer-
viranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 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 debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo 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; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materilom, napravami za ogreva-
nje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
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živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko
propagiranje; ekonomska propaganda; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in
pedikerskih salonov.

Pod šifro dejavnosti 51.18 ne sme druž-
ba opravljati posredništva s farmacevtskimi
izdelki.

Rg-100610

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01518 z dne 25. 9. 1996 pod št.
vložka 1/06517/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS Koper, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe, spremembo družbeni-
kov, firme, sedeža, deležev in zastopnika
ter spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5383692
Firma: GOIAS, proizvodnja, transport

in trgovina, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: GOIAS, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Ipavčeva 12
Osnovni kapital: 1,608.500 SIT
Ustanovitelji: Kolenc Fanika, Celje,

Ipavčeva 12, vstop 27. 12. 1994, vložek
695.750 SIT, Kolenc Branko, Celje, Ipavče-
va 12, vstop 10. 5. 1990, vložek 804.250
SIT, in Kolenc Adolf, Koper, Šmarska cesta
74, vstop 10. 5. 1990, vložek 108.500 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
lenc Branko, razrešen 27. 12. 1994 kot na-
mestnik direktorja in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in bre-
zalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na

drobno s tobačnimi izdelki; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kopru s firmo:
GOIAS - Pražarna in prodaja, d.o.o., koper,
Šmarska cesta 74, Koper, pod vložno št. 1-
1353-00.

Rg-100611

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01499 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa ALPOS LAKIRNICA, lakiranje
kovin, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, sedež: Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, pod vložno št. 1/05917/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo pri zastopniku in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5800609
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme ALPOS, p.o., Šentjur, Ul.
Leona Dobrotinška 2, vstop 24. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ar-
zenšek Janez, Šentjur, Vrbno 29c, razrešen
21. 4. 1994 kot v.d. direktorja in imenovan
za direktorja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev.

Člani nadtornega sveta: Slemenšek Sreč-
ko, Pusser Peter in Blažič Boris, vstopili
21. 4. 1994.

Rg-100612

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01500 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa ALPOS COMMERCE, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, sedež: Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, pod vložno št. 1/05923/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo pri zastopniku in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5800862
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme ALPOS, p.o., Šentjur, Ul.
Leona Dobrotinška 2, vstop 24. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Seni-
ca Dušan, Šentjur, Franja Malgaja 3, razre-
šen 21. 4. 1994 kot v.d. direktorja in imeno-
van za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Slemenšek Sreč-
ko, Potočnik Ivo in Zidar Cvetka, vstopili
21. 4. 1994.

Rg-100614

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01954 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa LEKOMA, trgovina in storitve,
d.o.o., Tovarniška 35, Celje, sedež: To-
varniška  35,  Celje,  pod  vložno  št.

1/03373/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5815312
Osnovni kapital: 1,508.450,90 SIT
Ustanoviteljica: Kozar Mateja, Petrov-

če, Levec 29/a, vstop 15. 11. 1993, vložek
1,508.450,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-100615

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02117 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa ENYA, trgovsko in proizvodno
podjetje, d.o.o., Vrbno 23, Šentjur, sedež:
Vrbno 23, Šentjur, pod vložno št.
1/04709/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5669375
Osnovni kapital: 1,500313 SIT
Ustanoviteljica: Artnak Emilija, Šentjur,

Vrbno 23, vstop 6. 7. 1992, vložek
1,500.313 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100616

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00203 z dne 6. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa AVTO CELJE, Trgovsko in ser-
visno remontno podjetje, d.o.o., Celje, se-
dež: Ljubljanska c. 11, Celje, pod vložno
št. 1/00359/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lasninskega preob-
likovanja, ustanovitelje, člane nadzornega
sveta, preoblikovanje iz d.o.o. v d.d., spre-
membo firme, dejavnosti in zastopnikov,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5071330
Firma: AVTO CELJE, Trgovsko in ser-

visno remontno podjetje, d.d., Celje,
Ljubljanska c. 11

Skrajšana firma: AVTO CELJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 418,077.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
41,808.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 15, vložil
41,808.000 SIT, Sklad RS za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 83,616.000
SIT, delavci na podlagi interne razdelitve,
vložili 83,616.000 SIT, delavci na podlagi
notranjega odgkupa, vložili 8,362.000 SIT,
delničarji iz naslova javne prodaje delnic,
vložili 158,867.000 SIT – vstopili 27. 11.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Kre-
gar Vili, Celje, Valvazorjeva 36, razrešen
27. 11. 1995 kot direktor in imenovan 27.
11. 1995 za predsednika, ki zastopa družbo
skupno z ostalimi člani uprave, ter člani
uprave Pogelšek Franc, Celje, Kozakova 9,
Košenina Ivan, Celje, Njegoševa 10, Leu-
štek Angela, Celje, UL. Frankolovskih žr-
tev 76, in Leskovšek Stanko, Celje, Ljub-
ljanska c. 60, imenovani 27. 11. 1995, vsak
od njih zastopa družbo skupno z ostalimi
člani uprave.
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Člani nadzornega sveta: Ban Franc, Priv-
šek Karl, Mirnik Ivan, Amon Marjan in Ceh-
ner Franc, vstopili 27. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2852 Splošna mehanična dela; 2874 Pro-
izvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2922 Proizvodnja dvigalnih in trans-
portnih naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 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 popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovi-
na na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Danje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7460 Poizvedovalne dejav-
nosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8022
Srednješolsko tehniško in poklicno in stro-
kovno izobraževanje; 9000 Storitve javne hi-
giene.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00531/00616 - 1996/DD z dne 11. 3. 1996.

Pri šifri dejavnosti 74.11 le dejavnost
cenilcev in izvedencev, pri šifri dejavnosti

74.60 pa brez poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-100618

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02139 z dne 17. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠPRAH, trgovsko podjetje,
d.o.o., Škofja vas, Škofja vas 51/b, sedež:
Škofja vas 51/b, Škofja vas, pod vložno št.
1/03686/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5832128
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
ustanovitelj: Šprah Robert, Škofja vas

51/b, vstop 14. 2. 1992, vložek 1,538.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100621

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00514 z dne 17. 9. 1996 pod št.
vložka 1/06512/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949823
Firma: Regionalni podjetniški center

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

govornostjo
Sedež: Celje, Ulica XIV. divizije 14
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelji: Republika Slovenija, Ljub-

ljana, Gregorčičeva ulica 20, vložila
800.000 SIT, Razvojni center - podjetje za
strateško usmerjanje, d.o.o., Celje, Ulica
XIV. divizije 14, vložil 600.000 SIT, Teh-
nološko razvojni sklad Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Štefanova 15, vložil 200.000
SIT, Gospodarska zbornica Slovenije, Ob-
močna zbornica Celje, Celje, Ljubljanska
cesta 14, vložila 120.000 SIT, Območna
obrtna zbornica Celje, Celje, Cesta na
Ostrožno 4, vložila 20.000 SIT, Območna
obrtna zbornica Šmarje pri Jelšah, Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 4, vložila 20.000
SIT, Območna obrtna zbornica Šentjur pri
Celju, Šentjur, Ulica Valentina Orožna 8,
vložila 20.000 SIT, Območna obrtna zbor-
nica Slovenske Konjice, Slovenske Konji-
ce, Mestni trg 11, vložila 20.000 SIT, Obči-
na Laško, Laško, Borisa Kraigherja 1, vlo-
žila 12.500 SIT, Občina Štore, Štore, Cesta
XIV divizije 15, vložila 12.500 SIT, Občina
Šentjur pri Celju, Šentjur pri Celju, Mestni
trg 10, vložila 12.500 SIT, Občina Gornji
Grad, Gornji Grad, Attemsov trg 3, vložila
12.500 SIT, Občina Podčetrtek, Podčetrtek
13, vložila 12.500 SIT, Občina Šmarje pri
Jelšah, Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
vložila 12.500 SIT, Mestna občina Celje,
Celje, Trg Celjskih knezov 9, vložila 12.500
SIT, Občina Mozirje, Mozirje, Savinjska ce-
sta 7, vložila 12.500 SIT, Občina Slovenske
Konjice, Slovenske Konjice, Stari trg 29,
vložila 12.500 SIT, Občina Zreče, Zreče,
Cesta na Roglo, vložila 12.500 SIT, Občina
Kozje, Kozje 37, vložila 12.500 SIT, Obči-
na Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Izlet-
niška ulica 2, vložila 12.500 SIT, Občina
Vojnik, Vojnik, Keršova ulica 1, vložila
12.500 SIT, Občina Žalec, Žalec, Savinjske
čete 5, vložila 12.500 SIT, Občina Vitanje,
Vitanje 67, vložila 12.500 SIT, in Občina
Rogatec, Rogatec 159, vložila 12.500 SIT –

vsi vstopili 15. 5. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ban Franc, Slovenske Konjice, Rim-
ska cesta 5, imenovan 15. 5. 1996 zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Knafelc Franc,
Baloh-Plahutnik Staša, Marot Božidar, Šlan-
der Jožef, Zupanc Ivan, Berk Terezija in
Juteršek Zvonko, vstopili 15. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 80422 Drugo
izobraževanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 družba ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-100622

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00239 z dne 5. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa KOVINOTEHNA, mednarodno
trgovsko podjetje, d.d., Celje, Maribor-
ska 7, sedež: Mariborska 7, Celje, pod
vložno št. 1/01098/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo statuta in čla-
nov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5099501
Člani nadzornega sveta: Čuk Gorazd in

Zidar Branko, izstopila 25. 3. 1996; Korže
Uroš in Urbas Andrej, vstopila 25. 3. 1996.

Sprememba statuta z dne 25. 3. 1996.

Rg-100623

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02126 z dne 18. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa KONO TRADE, d.o.o., stori-
tve in trgovina, Slovenske konjice, sedež:
Mestni trg 18, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/05615/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo firme in zastopnice ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5772125
Firma: KONO TRADE, storitve in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: KONO TRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,240.162,11 SIT
Ustanoviteljici: Novak Jasmina, izstopi-

la 25. 4. 1994; Dolinšek Jasmina, vstopila
25. 4. 1994, vložila 22.828,98 SIT, in No-
vak Milena-Katarina, vstopila 28. 5. 1993,
vložila 2,206.333,13 SIT, obe iz Maribora,
Erjavčeva 35, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Jasmina, razrešena 25. 4.
1994; direktorica Dolinšek Jasmina, imeno-
vana 25. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
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ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 6312 Skladiščenje;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 družba ne sme
opravljati posredništva pri farmacevtskih iz-
delkih, pri šifri dejavnosti 67.13 lahko
opravlja le dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic, pri šifri dejavnosti 74.12 pa ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-100625

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01496 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa ALPOS POSEBNE STORITVE,
proizvodnja, storitve in zaposlovanje in-
validov, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, sedež: Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, pod vložno št. 1/05870/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo pri zastopniku in člane nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5801095
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme ALPOS, p.o., Šentjur, Ul.
Leona Dobrotinška 2, vstop 24. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
lež Valentin, Dramlje, Laze 23, razrešen 21.
4. 1994, kot v.d. direktorja in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jančič Anton,
Ivanuša Stane in Cerkvenik Vesna, vstopili
21. 4. 1994.

Rg-100626

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01492 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa ALPOS LESTVE, proizvodnja le-
stev, d.o.o., Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, sedež: Ul. Leona Dobrotinška 2,
Šentjur, pod vložno št. 1/05920/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo pri zastopniku in člane nadzor-
neg sveta s temile podatki:

Matična št.: 5800650
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme ALPOS, p.o., Šentjur, Ul.
Leona Dobrotinška 2, vstop 24. 5. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Gobec
Jure, Petrovče, Arja vas 19, razrešen 21. 4.
1994 kot v.d. direktorja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Jančič Anton,
Črepinšek Vinko in Žmaher Anton, vstopili
21. 4. 1994.

Rg-100629

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03989 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa Z & J, proizvodno trgovsko
podjetje,  Stranice,  sedež:  Stranice  95,
Stranice, pod vložno št. 1/04802/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5685010
Osnovni kapital: 1,547.000 SIT
Ustanovitelja: Schmidt Zigbert, vložil

788.970 SIT, in Schmidt Jožica, vložila
758.030 SIT, oba iz Stranc 95, vstopila 3. 8.
1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-100630

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00625 z dne 20. 9. 1996 pod št.
vložka 1/06514/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968607
Firma: GIPSY EXTREME – IZGOR-

ŠEK IN DRUGI, storitve in posredništvo,
d.n.o., Pongrac 69, Griže

Skrajšana firma: GIPSY EXTREME –
IZGORŠEK IN DRUGI, d.n.o., Pongrac
69, Griže

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Griže, Pongrac 69
Ustanovitelja: Izgoršek Friderika in Iz-

goršek Simon, oba iz Griž, Pongrac 69, vsto-
pila 2. 8. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Izgoršek Friderika in Izgoršek Si-
mon, imenovana 2. 8. 1996, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje

ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi 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 trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Tr-
govina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;  5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
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porabe; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo
s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 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, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z 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 izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi in revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb;

7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti 52.488
razen orožja in streliva, pri šifri dejavnosti
74.12 pa razen revizijske dejavnosti.

Rg-100632

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02111 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa BOVAS, d.o.o., kovinska pro-
izvodnja in trgovina, Slovenske Konjice,
sedež: Škalce 106, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/04615/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5679249
Firma: BOVAS, kovinska proizvodnja

in trgovina, d.o.o., Slovenske Konjice
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelj: Bogatin Vladko, Slovenske

Konjice, Škalce 106, vstop 8. 4. 1992, vlo-
žek 1,533.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za dru-
ge posebne namene; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-100634

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02951 z dne 27. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTO SERVIS STRAŠEK,
d.o.o., podjetje za vzdrževanje motornih
vozil, Krtince 15, Podplat, sedež: Krtince
15, Podplat, pod vložno št. 1/02287/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5482798
Osnovni kapital: 1,532.000 SIT
Ustanovitelj: Strašek Ludvik, Podplat,

Krtince 15, vstop 25. 9. 1990, vložek
1,532.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100635

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04088 z dne 30. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa PEKATO, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Šempeter, Šempeter 33/b,
sedež: Šempeter 33/b, Šempeter, pod vlož-
no št. 1/01004/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5312752
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Kočevar Jože, Šempeter

33/b, vstop 15. 12. 1989, vložek 1,522.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdel-
kov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz betona, cementa,
mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-
delkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in go-
rilnikov; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri 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
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, 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; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
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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; 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 izdelki široke porabe; 5161 Trgovi-
na na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 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; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z 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; 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 sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi
in revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 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; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-

jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti 52.488
razen orožja in streliva, pri šifri dejavnosti
74.12 pa razen revizijske dejavnosti.

Rg-100638

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02166 z dne 5. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠTERCIN, d.o.o., proizvod-
no, trgovsko in storitveno podjetje, Slo-
venske Konjice, sedež: Mestni trg 15, Slo-
venske Konjice, pod vložno št. 1/05378/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter povečanje osnovnega kapitala iz sred-
stev družbe in z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5476680
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štercin Drago, Slovenske

Konjice, Mestni trg 15, vstop 16. 3. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-100639

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02222 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa SPID, trgovina in storitve,
d.o.o., Štore, Cesta kozjanskega odreda
6, sedež: Cesta kozjanskega odreda 6, Što-
re, pod vložno št. 1/04241/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5767296
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Pisanec Danica in Pisanec

Štefan, oba iz Štor, Cesta kozjanskega odre-
da 6, vstopila 6. 4. 1992, vložila po 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pisa-
nec Štefan, razrešen 5. 5. 1994 kot pomoč-
nik direktorja in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100641

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00442 z dne 19. 9. 1996 pod št.
vložka 1/06513/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949556
Firma: Ljubečna ART, podjetje za us-

posabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Škofja vas, Ljubečna, Kocbe-

kova 30
Osnovni kapital: 1,770.000 SIT
Ustanoviteljica: LJUBEČNA, Industrija

keramičnih izdelkov, Celje, p.o., Škofja vas,
Ljubečna, Kocbekova 30, vstop 4. 6. 1996,
vložek 1,770.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Brecl Milan, Škofja vas, Leskovec

20, imenovan 4. 6. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1996: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvod-
nja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja iz-
delkov iz plute, slame in protja; 2621 Pro-
izvodnja gospodinjske in okrasne kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih
izdelkov; 2666 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 2682 Pro-
izvodnja drugih nekovinskih mineralnih iz-
delkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8532 Izvajanje socialnovarstve-
nih programov in storitev; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Rg-100645

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03773 z dne 19. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa VTV, Velenjski televizijski stu-
dio, d.o.o., Stantetova 2, Velenje, sedež:
Stantetova 2, Velenje, pod vložno št.
1/02827/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo firme in skraj-
šane firme s temile podatki:

Matična št.: 5495016
Firma: VTV, Velenjski televizijski stu-

dio, d.o.o.
Skrajšana firma: VTV Studio, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,996.000 SIT
Ustanovitelj: Djordjevič Rajko, Velenje,

Šaleška 18, vstop 22. 4. 1991, vložek
2,966.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100646

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03477 z dne 19. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa DIF, finančni inženiring in sve-
tovanje, d.o.o., Griže 120/a, Griže, sedež:
Griže  120/a,  Griže,  pod  vložno  št.
1/04549/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in spremembo tipa zastop-
nice s temile podatki:

Matična št.: 5658918
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanoviteljica: Diklič Irena, Griže

120/a, vstop 24. 8. 1992, vložek 1,501.000
SIT, odgovornost. ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Di-
klič Irena, razrešena 27. 6. 1994 kot direk-
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torica in imenovana za zastopnico, ki zasto-
pa družbo brez omejitev kot poslovodja.

Rg-100648

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02044 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa REDETI, podjetje za cestni
promet in trgovino, d.o.o., Topolšica, To-
polšica 121, sedež: Topolšica 121, Topolši-
ca, sedež: Topolšica 121, Topolšica,  pod
vložno št. 1/02923/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5756448
Firma: PLAVŠE, prevozi in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: PLAVŠE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,740.220 SIT
Ustanovitelj: Plavše Edvard, Topolšica

121, vstop 15. 1. 1991, vložek 1,740.220
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100649

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02124 z dne 20. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa DETELJ, izdelava spominkov,
d.o.o., Senožete 4, Rimske toplice, sedež:
Senožete 4, Rimske Toplice, pod vložno št.
1/04149/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5660297
Osnovni kapital: 1,577.594 SIT
Ustanoviteljica: Podpečan Andreja, Rim-

ske Toplice, Šenožete 4, vstop 26. 3. 1992,
vložek 1,577.594 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 5113 posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pri šifri dejavnosti K/ 74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-100653

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03707 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa MASTIG, Trgovina in posred-
ništvo, d.o.o., sedež: Goriška 65, Velenje,
pod vložno št. 1/01906/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
firme ter spremembo in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5391067
Firma: MASTIG, Gostinstvo, šport in

trgovina, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,597.200 SIT
Ustanovitelja: Puklič Milan in Puklič

Aleš, oba iz Velenja, Veljka Vlahoviča 65,
vstopila 30. 3. 1990, vložila po 1,298.600
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in
varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.60 družba ne sme
opravljati poizvedovalne dejavnosti.

Rg-100654

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03967 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa FRECE, prevoz in prodaja
naftnih derivatov, d.o.o., Liboje 70/a, pe-
trovče, sedež: Liboje 70/a, Petrovče, pod
vložno št. 1/01016/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, povečanje
vložka družbenika, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5311845
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Frece Štefan, Petrovče, Li-

boje 70a, vstop 28. 12. 1989, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v

nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve.

Rg-100655

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03791 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa PLANVIT, podjetje za trgovi-
no na debelo, d.o.o., Vitanje, Vitanje 152,
sedež: Vitanje 152, Vitanje, pod vložno št.
1/01474/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala
družbe z novimi vložki, spremembo firme,
družbenika in zastopnika ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5380146
Firma: PLANVIT, podjetje za trgovi-

no na debelo in drobno, d.o.o., Vitanje
152, Vitanje

Skrajšana firma: PLANVIT, d.o.o., Vi-
tanje

Osnovni kapital: 1,555.664 SIT
Ustanovitelji: Plankl Marjan, vstopil 22.

12. 1989, vložil 622.265,60 SIT, Plankl Ma-
rija, vstopila 22. 12. 1989, vložila
155.566,40 SIT, in Plankl Gorazd, vstopil
8. 12. 1994, vložil 777.832 SIT, vsi iz Vi-
tanj 152, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Plankl Marija, razrešena 8. 12.
1994; direktor Plankl Gorazd, imenovan 8.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 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-
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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
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
pripomočki; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi izdelki; 52463 Trgo-

vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 52472 Trgovina na drobno s časopisi
in revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarskimo 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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska pro-
paganda; 7482 Pakiranje.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti 52.488
pa razen orožja in streliva.

Rg-100656

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03754 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa SVETING, Poslovne storitve,
d.o.o., Titovo Velenje, Kersnikova 1, se-
dež: Kersnikova 1, Titovo Velenje, pod
vložno št. 1/01362/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, skrajšane firme in sedeža ter spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5343232
Firma:  SVETING,  Poslovne  storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: SVETING, d.o.o.
Sedež: Velenje, Kersnikova 1
Osnovni kapital: 2,217.463,80 SIT
Ustanovitelja: Čas Franc, Velenje, Jen-

kova 17, vložil 986.085 SIT, in Travner Bo-
gomir, Velenje, Šaleška 2/b, vložil
1,231.378,80 SIT – vstopila 18. 12. 1989,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7230 Ob-
delava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7484 Druge razno-
vrstne poslovne dejavnosti.

Pri šifri dejavnosti 74.12 je izvzeta revi-
zijska dejavnost.

Rg-100657

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02401 z dne 11. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa INEL, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o., Gornji grad, sedež: Šmi-
klavž 10, Gornji grad, pod vložno št.
1/02168/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo zastopnika, fir-
me, družbenika in deleža s temile podatki:

Matična št.: 5429765
Firma: INEL, Trgovina, storitve in pro-

izvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: INEL, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Mavrič Irma, izstop, Ma-

vrič Franc, Gornji grad, Šmiklavž 10, vstop
10, vstop 15. 6. 1990, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mavrič Irma, razrešena 6. 10.
1994; direktor Mavrič Franc, imenovan 6.
10. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100663

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02114 z dne 4. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa PINOCCHIO, Trgovina in grad-
beništvo,  d.o.o.,  Polzela,  sedež:  Polzela
102/a, Polzela, pod vložno št. 1/05113/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe, spremembo fir-
me in sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5706572
Firma:  PINOCCHIO,  Trgovina  in

gradbeništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PINOCCHIO, d.o.o.
Sedež: Polzela, Breg pri Polzeli 10/b
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Bašič Božidar, Polzela

102/a, vstop 6. 1. 1993, vložek 1,510.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100662

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03844 z dne 3. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa EDLIN, ekonomski in računal-
niški inženiring, d.o.o., Opekarniška 12/b,
Celje, sedež: Opekarniška 12/b, Celje, pod
vložno št. 1/05868/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5802709
Osnovni kapital: 1,801.800 SIT
Ustanovitelj: Šket Branko, Celje, Ope-

karniška 12/b, vstop 13. 5. 1993, vložek
1,801.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100664

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01944 z dne 4. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa AJU TRADE, Podjetje za pro-
izvodno, trgovinsko in storitveno dejav-
nost, d.o.o., Lopaca 33/a, Prevorje, sedež:
Lopaca 33/a, Prevorje, pod vložno št.
1/04407/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
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Matična št.: 5657750
Osnovni kapital: 1,732.000 SIT
Ustanovitelja: Užmah Anica, vložila

278.000 SIT, in Užmah Jože, vložil
1,454.000 SIT, vstopila 2. 4. 1992, oba iz
Prevorja, Lopaca 33/a, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-100665

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01833 z dne 4. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa KARTSISTEMI, aplikacije mag-
netnih nosilcev podatkov, d.o.o., Radeče,
Titova 31, sedež: Titova 31, Radeče, pod
vložno št. 1/00727/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5294088
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zabasu Janez, Radeče, Ti-

tova 31, vstop 3. 11. 1989, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

RG-100667

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03867 z dne 5. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa VISUAL, inženiring in trgovina,
d.o.o., Celje, Zagajškova 5, sedež: Za-
gajškova 5, Celje, pod vložno št.
1/01064/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo družbenika za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, zastop-
nika, firme in sedeža, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5844274
Firma: RAMONA, lasna kozmetika,

d.o.o., Celje, Savinjsko nabrežje 5
Skrajšana firma: RAMONA, d.o.o., Ce-

lje, Savinjsko nabrežje 5
Sedež: Celje, Savinjsko nabrežje 5
Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelja: Zupanc Ivana Terezija, iz-

stopila 22. 12. 1994; Ludvig Jurij, Celje, Na
rebri 10/a, in Ludvig Jernej, Celje, Savinj-
sko nabrežje 5, vstopila 22. 12. 1994, vloži-
la po 816.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Zupanc Ivana Terezija, razrešena
22. 12. 1994; direktor Ludvig Jernej, ime-
novan 22. 12. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 9. 1996: 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina na

drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, 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 določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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 slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi 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 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 izdelki široke porabe; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-

gih specializiranih prodajalnah z živili; 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 izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi in revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarskimo opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 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; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in ja-
vega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje, tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 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.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti 52.488
razen orožja in streliva, pri šifri dejavnosti
74.12 pa razen revizijske dejavnosti.
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Rg-100668

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02076 z dne 4. 9. 1996 pri subjek-
tu vpisa S.I.M., svetovanje, inženiring in
marketing, d.o.o., Trg Celjskih knezov 6,
Celje, sedež: Trg Celjskih knezov 6, Ce-
lje, pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5366763
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Presečnik Bojan, Celje,

Spominska ulica 3, in Mazej Dean, Celje,
Teharska cesta 14, vstopila 14. 2. 1994, vlo-
žila po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ma-
zej Dean, razrešen 29. 4. 1994 kot pomoč-
nik direktorja in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-100669

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02006 z dne 5. 9. 1996 pri subjektu
vpisa MACUH, d.o.o., trgovsko storitveno
podjetje, Slovenske Konjice, sedež: Ul. To-
neta Melive 2, Slovenske Konjice, pod vlož-
no št. 1/04894/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5694094
Osnovni kapital: 1,885.000 SIT
Ustanovitelj: Mauch Stojan, Slovenske

Konjice, Ul. Toneta Melive 2, vstop 17. 8.
1992, vložek 1,885.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-100847

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04214 z dne 26. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa GOREX, trgovina, inženiring,
d.o.o., Nova Cerkev 112, Nova Cerkev,
sedež: Nova cerkev 112, Nova Cerkev, pod
vložno št. 1/05617/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5675781
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jakop Jožef, Nova Cerkev

112, vstop 26. 2. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 5170
Druga trgovina na debelo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holdig druž-
bami; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda.

Pri šifri dejavnosti G/52.48 vse, razen
orožja in streliva.

Rg-100849

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03900 z dne 26. 9. 1996 pod št.
vložka 1/06518/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS Krško, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe, spremembo firme in se-
deža, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5483921
Firma: SANEX T & CO., prevozi, go-

stinstvo, trgovina, d.o.o., Lastnič 33, Buče
Skrajšana firma: SANEX T & CO.,

d.o.o., Lastnič 33, Buče
Prvnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo.
Sedež: Buče, Lastnič 33
Osnovni kapital: 1,802.000 SIT
Ustanovitelj: Haler Boris, izstop 23. 12.

1994; Turk Aleksander Buče, Lastnič 33,
vstop 23. 12. 1994, vložek 1,802.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Haler Boris, razrešen 23. 12. 1994;
direktor Turk Aleksander, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih ke-
mikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljanim 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.; 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov, in pri dejavnosti G/52.48
vse, razen orožja in streliva.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Krškem s fir-
mo: HALER, trgovina, servis, d.o.o., Bi-
zeljsko, pod vložno št. 1-1628-00.

Rg-100854

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/04198 z dne 18. 9. 1996 pri subjektu
vpisa  ZLATARSTVO  KRAGL,  d.o.o.,
Šlandrov trg 40, Žalec, sedež: Šlandrov trg
40, Žalec, pod vložno št. 1/02824/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje kapi-
tala z novimi vložki, spremembo poslovnih
deležev in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5851122
Osnovni kapital: 2,024.000 SIT
Ustanovitelj: Kragl uroš, Žalec, Šiliho-

va 3, vstop 10. 2. 1994, vložel 2,020.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-100856

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04478 z dne 17. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa EEA, d.o.o., proizvodnja, sto-
ritve in trgovina, Laško, Aškerčev trg 9,
sedež: Aškerčev trg 9, Laško, pod vložno
št. 1/05857/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo poslovnih deležev in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5928818
Firma: EEA, proizvodnja, storitve, tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: EEA, d.o.o.
Sedež: Laško, Kidričeva ulica 5
Osnovni kapital: 1,889.570 SIT
Ustanovitelji: Medved Danijel, Laško,

Pot na grad 1, vložil 1,840.570 SIT, Žagar
Edvard, Laško, Jagoče 3/b, vložil 30.000
SIT, in Grabner Pavel, Žalec, Tomšičeva
ulica 1/a, vložil 19.000 SIT, – vstopili 24. 4.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1996: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in kr-
miljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4531 Električne
inštalacije; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 6023
Drug kopenski potniški promet; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-100858

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04552 z dne 12. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa TIBO, podjetje za marketing,
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.,
Soseska Podvin 20, Žalec, sedež: Soseska
Podvin 20, Žalec, pod vložno št. 1/01032/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža, po-
slovnega deleža in dejavnosti, uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti, pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5354927
Firma:  TIBO  PUNCER,  podjetje  za

marketing, proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o.

Skrajšana firma: TIBO PUNCER, d.o.o.
Sedež: Žalec, Podvin 21
Osnovni kapital: 2,420.000 SIT
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Ustanovitelja: Puncer Martin, vložil
1,451.810 SIT, in Puncer boris, vložil
968.190 SIT, vstopila 27. 12. 1989, oba iz
Žalca, Podvin 21, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastilnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 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.; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo; 3001 Proizvodnja pi-
sarniških strojev; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih
električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja
akumulatorjev, primarnih členov in baterij;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 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; 3340 Proizvodnja optičnih instrumen-
tov in fotografske opreme; 3350 Proizvod-
nja ur; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 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; 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 izdelki
široke porabe; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revija-
mi, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551

Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, 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;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov, in pri dejavnosti G/52.48
vse, razen orožja in streliva.

Rg-100859

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04210 z dne 23. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa RVS, podjetje za računalniško
podprto konstruiranje, d.o.o., Velenje, se-
dež: Efenkova 61, Velenje, pod vložno št.
1/04060/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnih deležev, za-
stopnikov in dejavnosti, uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5638585
Firma: RVS, podjetje za zunanjo trgo-

vino, d.o.o., Velenje, Stari trg 35
Sedež: Velenje, Stari trg 35
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Razbornik Igor, Berloč-

nik Tomaž, Vrabič Albin, in Juhart Karli,
izstopili 8. 12. 1994; Vohar Bojan, Velenje,
Subotiška 13, in Kaudik Stanko, Velenje,
Kavče 22a, vstopila 8. 12. 1994, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Razbornik Igor, razrešen 8. 12. 1994;
direktorja Vohar Bojan in Kaudik Stanko,
imenovana 8. 12. 1994, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1996: 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, ekonomska propaganda; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 74841 prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
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ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-100861

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04163 z dne 18. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa VECTRA, Podjetje za trgovi-
no in gostinstvo, d.o.o., Kaplja vas 10, p.
Prebold, sedež: Kaplja vas 10, Prebold,
pod vložno št. 1/02752/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5491371
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelj: Vedenik Matej, Prebold,

Kaplja vas 10, vstop 28. 12. 1990, vložek
1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, 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 določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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 slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi 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 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 izdelki široke porabe; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga 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.; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6021 Drug kopenski potniški promet;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov, in pri dejavnosti G/52.48
vse, razen orožja in streliva.

Rg-100863

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04236 z dne 18. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ZAHRASTNIK, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Radeče, sedež:
Hotemež  33,  Radeče,  pod  vložno  št.
1/05218/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, povečanje kapitala z no-

vimi vložki, spremembo zastopnikov in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5726743
Firma: ZASKO, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o., Radeče
Skrajšana firma: ZASKO, d.o.o., Radeče
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Zahrastnik Janez in Za-

hrastnik Mihaela, oba iz Radeč, Hotemež
33, vstopila 20. 1. 1994, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorja Zahrastnik Janez in Zahrastnik Mi-
haela, razrešena 29. 12. 1994; direktor Za-
hrastnik Rok, Radeče, Hotemež 33, imeno-
van 29. 12. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 0130
Mešano kmetijstvo; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
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; 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; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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 izdelki široke porabe; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
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sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov, pri dejavnosti J/67.13 pa
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-100864

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03335 z dne 10. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa TERMOTERM, podjetje za
proizvodnjo, montažo, servis, organizaci-
jo in trgovino, d.o.o., Laško, Valentiniče-
va 44, sedež: Valentiničeva 44, Laško, pod
vložno št. 1/03003700 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, sedeža,
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža, zastopnikov, poslovnih deležev in
dejavnosti, uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje kapitala
z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5520053
Firma: MM COMMERCE, Trgovina,

proizvodnja, montaža, d.o.o.
Skrajšana firma: MM COMMERCE,

d.o.o.
Sedež: Laško, Spodnja Rečica 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Toplišek Mateja, izsto-

pila 20. 5. 1994; Pader Mateja, Laško, Spod-
nja Rečica 16, in Grešak Mateja, Laško,
Brezno 9, vstopili 20. 5. 1994, vložili po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Toplišek Mateja, razrešena 20. 5.
1994; direktorici Pader Mateja in Grešak
Mateja, imenovani 20. 5. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1996: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3120 Proizvodnja naprav za distribuci-
jo in krmiljenje elektrike; 3162 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in grabenim materialom;
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; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in

organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti G/52.488 vse, razen orož-
ja in streliva, in pri dejavnosti K/74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-100867

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00713 z dne 13. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa METALEX, podjetje za zuna-
njo trgovino in trgovino na debelo, Po-
nikva 75/b, d.o.o., sedež: Ponikva 75/b,
Ponikva, pod vložno št. 1/01086/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, zastopnikov, druž-
bene pogodbe, družbenika zaradi odsvoji-
tve poslovnega deleža, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5331978
Firma: METALEX, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: METALEX, d.o.o.
Sedež: Prebold, Hmeljarska cesta 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Branko in Šumej

Jožef, izstopila 5. 3. 1996; Cestnik Dino,
Prebold, Hmeljarska cesta 11, vstopil 5. 3.
1996, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost.
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Potočnik Branko in Šumej Jožef, raz-
rešena 5. 3. 1996; direktor Cestnik Dino, ki
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist-
ka Cestnik Irena, oba iz Prebolda, Hmeljar-
ska cesta 11, imenovana 5. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kme-
tijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, 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 debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi 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, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,

mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 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; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 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.; 6024 Cestni tovorni
promet; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti G/51.18 vse razen farma-
cevtskih izdelkov, in pri dejavnosti G/52.48
vse, razen orožja in streliva.

Rg-100869

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04209 z dne 10. 9. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  KOVAŠTVO  URANKAR,
d.o.o., Gomilsko 64/a, Gomilsko, sedež:
Gomilsko 64/a, Gomilsko, pod vložno št.
1/05914/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje kapitala z novimi vložki,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in spremembo akta o ustanovitvo s te-
mile podatki:

Matična št.. 5882982
Osnovni kapital: 3,175.200 SIT
Ustanovitelj: Urankar Dušan, Gomilsko

64/a, vstop 21. 5. 1993, vložek 3,175.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Rg-100870

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00693 z dne 16. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa ETT, projektiranje in izvedba
instalacij in trgovina, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska 86, Celje, pod vložno št.
1/01040/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, zastopnika in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5318289
Firma: EMO - ETT, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: EMO - ETT, d.o.o.,

Celje
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Osole Marjan, Celje, Maistrova 8,
imenovan 30. 8. 1996, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1996: 2751 Lit-
je železa; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge
električne opreme za stroje in vozila; 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5551 Storitve menz; 6312 Skla-
diščenje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne 30.
8. 1996.

Rg-100872

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03560 z dne 4. 9. 1996 pod št.
vložka 1/06510/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5868564
Firma: KOG–TRG, podjetje za grad-

beništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: KOG–TRG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šoštanj, Aškerčeva 20
Osnovni kapital: 2,214.348,70 SIT
Ustanovitelj: Petrak Josip, Velenje, Stan-

tetova 13, vstop 11. 10. 1994, vložek
2,214.348,70 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrak Josip, imenovan 11. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 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; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic.

Rg-100873

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03371 z dne 26. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa SALOBIR, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino z optičnimi pripo-
močki, d.o.o., Levec 38/a, Petrovče, sedež:
Levec 38/a, Petrovče, pod vložno št.
1/03312/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, pove-
čanje kapitala iz sredstev družbe in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5549868
Osnovni kapital: 3,033.000 SIT
Ustanovitelj: Salobir Norbert, Škofja vas

3, vstop 15. 8. 1990, vložek 3,033.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1996: 3340
Proizvodnja optičnih instrumentov in foto-
grafske opreme; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 3139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5212 Trgovi-
na na drobno v drugih nespecializiranih pro-
dajalnah; 5232 Trgovina na drobno z medi-
cinskimi in ortopedskimi izdelki.

Rg-100874

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00690 z dne 18. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa SAT, storitve, avtoprevozniš-
tvo in trgovina, d.o.o., Prebold, Latkova
vas 83/d, sedež: Latkova vas 83/d, Pre-
bold, pod vložno št. 1/02781/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, spremembo družbenikov
zaradi odsvojitve poslovnega vložka, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5550840
Ustanovitelja: Pilko Zvonko in Orešič

Franc, izstopila 23. 8. 1996; Orešič Peter,
vstopil 28. 1. 1991, vložil 750.000 SIT, in
Orešič Robert, vstopil 23. 8. 1996, vložil
780.000 SIT, oba iz Prebolda, Latkova vas
71, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Pilko Zvonko, razrešen 23. 8. 1996; di-
rektorja Orešič Peter, imenovan 28. 1. 1991,

in Orešič Robert, imenovan 23. 8. 1996,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelko iz plute, slame in protja; 2521 Pro-
izvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz pla-
stičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastilnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogreva-
nje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja
motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč, šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plin-
ske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge in-
štalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozi-
li; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
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vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 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 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;  5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debe-
lo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debe-
lo z lesom, gradbenim materialom in sanitar-
no opremo; 5154 Trgovina na debelo s ko-
vinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in
zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z me-
som in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgo-
vina na drobno s kruhom, pecivom, testeni-
nami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 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 izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi in revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z
vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač 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); 6010 Že-
lezniški promet; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda; 7482 Pakiranje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov, in pri dejavnosti G/52.48
vse, razen orožja in streliva.

Rg-101405

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00640 z dne 22. 10. 1996 pod št.
vložka 1/06528/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5967678
Firma: DOM NAZARJE, Podjetje za

oskrbo z energijo in vodo ter upravljanje
z nepremičninami, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Nazarje, Savinjska cesta 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljica: Občina Nazarje, Nazar-
je, Savinjska cesta 4, vstop 19. 7. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štiglic Jože, Nazarje, Samostanska
pot 39, imenovan 19. 7. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 4010
Oskrba z elektriko; 4020 Oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba
s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6030 Cevovodni transport;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
9000 Storitve javne higiene; 9213 Kinema-
tografska dejavnost.

Pri šifri dejavnosti 74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-101406

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03972 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  VTIS  VELETRGOVINA
IN STORITVE, d.o.o., Sp. Rečica, sedež:
Spodnja Rečica 14, Rečica ob Savinji, pod
vložno št. 1/04498/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo
družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5655986
Osnovni kapital: 3,699336 SIT
Ustanovitelja: Rakun Rade, izstop 20. 11.

1994; Čopar Ivan, Mozirje, Loke 44/a, vstop
12. 3. 1992, vložek 200.000 SIT, in Mercator
- Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mo-
zirje, z.o.o., Mozirje, cesta na Lepo njivo 4,
vstop 16. 6. 1993, vložek 2,234.336 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čopar Ivan, imenovan 12. 3. 1992,
zastopa družbo z omejitvami, da pri naku-
pu, prodaji in obremenitvi osnovnih sred-
stev v vrednosti nad 10.000 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan nakupa, prodaje oziroma
obremenitve ter pri nakupu, prodaji in obre-
menitvi nepremičnin potrebuje soglasje nad-
zornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Presečnik Ivan,
Zagožen Stanko, Vrhovnik Anton, Preseč-
nik Andrej, Miklavc Franc, Medved Vero-
nika in Bastl Stanka, vstopili 16. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
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široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7440 Ekonomsko propagiranje,
ekonomska propaganda.

Rg-101411

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00099 z dne 22. 10. 1996 pod št.
vložka 1/06529/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5930286
Firma: HOJNIK SGT, Storitve, grad-

beništvo, trgovina, k.d.
Skrajšana firma: HOJNIK SGT, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Velenje, Šalek 86
Ustanovitelja: Hojnik Simon, Velenje,

Šalek 86, ki odgovarja s svojim premože-
njem, in Zajc Uroš, Velenje, Vinska gora
34a, ki je vložil 1.000 SIT in ne odgovarja,
oba imenovana 1. 2. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hojnik Simon, imenovan 1. 2. 1996,
zastopa družbo brez omejitev kot komple-
mentar.

Dejavnost, vpisana 22. 10. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6024
Cestni tovorni promet; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-101412

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02181 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa URBIS, Projektiranje, in-
ženiring, storitve, d.o.o., Šmarje pri Jel-
šah, sedež: Zastranje 13, Šamrje pri Jel-
šah, pod vložno št. 1/03565/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe ter spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5659485
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanoviteljica: Božičnik Mihaela,

Šmarje pri Jelšah, Zastranje 13, vstop 14.
11. 1991, vložek 1,504.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Božičnik Jožefu, ki je bil razre-
šen 2. 5. 1994.

Rg-101413

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02058 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SEKO, svetovanje in po-
sredovanje storitev, d.o.o., Škalce 95, Slo-
venske Konjice, sedež: Škalce 95, Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/04969/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe, spremembo firme in de-
javnosti ter uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5767067
Firma: SEKO, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in storitve, d.o.o., Škalce 95,
Slovenske Konjice

Skrajšana firma: SEKO, d.o.o., Škalce
95, Slovenske Konjice

Osnovni kapital: 1,531.500 SIT
Ustanovitelj: Prelec Slavko, Slovenske

Konjice, Škalce 95, vstop 15. 2. 1993, vlo-
žek 1,531.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2523 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja je-
klenih 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.; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč,
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa

in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, 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 določe-
nih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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 slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-
mi 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 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 Trgo-
vina 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 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no 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
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Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-
na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi in revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarski-
mo opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina 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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje, projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G/51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov, pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 pa revizijske dejavnosti.

Rg-101414

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00657 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LIKO, Industrija kovinske
opreme, d.d., Liboje, sedež: Liboje 26/a,
Petrovče, pod vložno št. 1/00056/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
statuta z dne 2. 8. 1996 s temile podatki:

Matična št.: 5206855

Rg-101416

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02132 z dne 4. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa BIOR, d.o.o., proizvodno tr-
govsko podjetje, Stranice, sedež: Bukov-
lje 46, Stranice, pod vložno št. 1/04951/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo zastopnika, ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5724716
Osnovni kapital: 1,545.232,90 SIT
Ustanovitelja: Laznik Viljem, vložil

772.616,50 SIT, in Laznik Ana, vložila
772.616,40 SIT, vstopila 27. 10. 1992, oba
iz Stranic, Bukovlje 46, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Laz-
nik Ana, razrešena 29. 4. 1994 kot namest-

nica direktorja in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 10. 1996: 0125 Re-
ja drugih živali; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-101417

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04080 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TRGOCENTER, d.o.o., tr-
govsko in storitveno podjetje, Vitanje, se-
dež: Vitanje 47, Vitanje, pod vložno št.
1/03334/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5564476
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Makovšek Alfonz, Vitanje,

Spodnji Dolič 8/a, vstop 12. 12. 1991, vložek
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101426

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02084 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AT, servis, d.o.o., Podveža
n.h., Luće ob Savinji, sedež: Podveža n.h.,
Luče ob Savinji, pod vložno št. 1/06112/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža in
deležev s temile podatki:

Matična št.: 5821584
Firma: AT, servis, d.o.o., Podveža 33a,

Luče ob Savinji
Skrajšana firma: AT, servis, d.o.o., Lu-

če ob Savinji
Sedež: Luče ob Savinji, Podveža 33/a
Osnovni kapital: 1,593.696 SIT
Ustanovitelja: Ambrož Tatjana, Ljubno

ob Savinji, Rosuljska 1, vstopila 21. 6. 1993,
vložila 843.696 SIT, in Ambrož Franjo,
Ljubno ob Savinji, Rosuljska 1, vstopil 29.
4. 1994, vložil 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-101429

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00790 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa LM TRADE, trgovina na
debelo in drobno neživilskih proizvodov,
d.o.o., Celje, Stara cesta 9, sedež: Stara
cesta 9, Celje, pod vložno št. 1/01360/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe, spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
deleža ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5383927
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Simunič Hrušovar Cvetka

in Strajnar Vekoslav, izstopila 15. 4. 1994;
Lenasi Elvira, vstopila 4. 2. 1993, vložila
375.000 SIT, in Lenasi Matej, vstopil 27. 11.
1989, vložil 1,125.000 SIT, oba iz Celja, Par-
tizanska 49, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3230 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3630 Proizvodnja glasbenih
instrumentov; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5147 Trgovina na debeloz drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgo-
vino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Trgo-
vina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7260 Druge računalniške dejavno-
sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov
in videofilmov; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.
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Rg-101435

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00523 z dne 25. 10. 1996 pod št.
vložka 1/06531/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5949831
Firma: ZE ER, računovodske in po-

slovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ZE ER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Celje, Mariborska 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Javno podjetje Komunala,

p.o., Celje, Mariborska 2, vložilo 600.000
SIT, Energerika Celje, javno podjetje, d.o.o.,
Celje, Škapinova 1, vložilo 300.000 SIT,
Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, Ce-
lje, Lava 2/a, vložilo 300.000 SIT, in Javne
naprave, javno podjetje, d.o.o., Celje, Te-
harska cesta 49, vložilo 300.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blatnik Jurij, Griže, Zabukovica
129/c, imenovan 23. 9. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-101438

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03915 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa STAR, trgovina, d.o.o., Ce-
lje, Trnovlje 151, sedež: Trnovlje 151, Ce-
lje, pod vložno št. 1/02420/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
družbenika in povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5455332
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Košenina Rudolf, Celje,

Trnovlje 151, vstop 22. 1. 1991, vložek
751.000 SIT, in Metalka Trade, d.o.o., Pod-
jetje za trgovino in promet, osebne in neo-
sebne storitve ter komercialni marketing,
Ljubljana, Majde Vrhovnikove 24, vstop 12.
12. 1994, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-101439

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03905 z dne 15. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TINLES, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Križevec 18,
Stranice, sedež: Križevec 18, Stranice, pod
vložno št. 1/04884/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me in uskladitve dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5702925
Firma: TINLES, podjetje za proizvod-

njo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TINLES, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelja: Tinče Marjan in Tinče An-

drej, oba iz Stranic, Križevec 18, vstopila
17. 9. 1992, vložila po 759.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 15. 10. 1996: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2862 Pro-
izvodnja drugega orodja; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-101444

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00197 z dne 21. 10. 1996 pod št.
vložka 1/06526/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz OS Ljubljana, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, družbeni-
ka, zastopnika in dejavnosti ter uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5469473
Firma: VIVADAR, marketing, trgovi-

na, storitve, proizvodnja, zastopanje,
d.o.o., Zavodno 66, Celje

Skrajšana firma: VIVADAR, d.o.o., Ce-
lje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Zvodno 66
Osnovni kapital: 1,506.062 SIT
Ustanovitelj: Vek Vital, izstop 4. 5. 1994;

Vidmar Valentin, Celje, Zvodno 66, vstop
4. 5. 1994, vložek 1,506.062 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vek Vital, razrešen 4. 5. 1994; direk-
tor Vidmar Valentin, imenovan 4. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozi-
la;5010 Trgovina z motornimi vozili; 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 popravi-
la motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141

Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda.

Rg-101445

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00607 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa INTERCOMMERCE, med-
narodno trgovsko podjetje, d.o.o., Celje,
Pucova 17, sedež: Pucova 17, Celje, pod
vložno št. 1/03547/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe, spremembo
družbenic zaradi odsvojitve poslovnega de-
leža in spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5569834
Osnovni kapital: 1,590.000 SIT
Ustanoviteljica: Radoha Marija, izstop

15. 4. 1994; Radoha Bernarda, Celje, Puco-
va ulica 17, vstop 15. 4. 1994, vložek
1,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Radoha Marija, razrešena 15. 4.
1994; direktorica Radoha Bernarda, imeno-
vana 15. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-101446

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02036 z dne 30. 10. 1996 pri subjektu
vpisa KORAL, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Podplat 10, Podplat, sedež:
Podplat 10, Podplat, pod vložno št.
1/03083/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki in iz sredstev družbe, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5528658
Osnovni kapital: 1,599.200 SIT
Ustanoviteljica: Napotnik Nada, Škofja

vas, Prekorje 86, vstop 12. 9. 1991.
Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
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vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 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; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjgovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Družba ne sme pri dejavnosti pod šifro
K/74.12 opravljati revizijskih dejavnosti.

Rg-101448

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02497 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MIKROSTAR, Center za
računalniške storitve in inženiring, d.o.o.,
Šentjur pri Celju, Valentina Orožna 8,
sedež: Valentina Orožna 8, Šentjur pri
Celju, pod vložno št. 1/01814/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme in spremembo sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5379458
Firma: MIKROSTAR, Center za raču-

nalniške storitve in inženiring, d.o.o., Ce-
lje, Bevkova 5

Skrajšana firma: MIKROSTAR, d.o.o.,
Celje, Bevkova 5

Sedež: Celje, Bevkova 5
Osnovni kapital: 1,711.223 SIT
Ustanovitelja: Črepinšek Milan in Čre-

pinšek Rozalija, oba iz Celja, Cankarjeva 9,
vstopila 16. 5. 1990, vložila po 855.611,50
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-101449

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02096 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa VILDI, d.o.o., Komercial-
no posredniško podjetje Eksport import,
Celje, sedež: Bratov Vošnjakov 5, Celje,
pod vložno št. 1/03521/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki in iz sredstev
družbe, spremembo zastopnika, spremembo

in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5569800
Osnovni kapital: 1,993.671 SIT
Ustanovitelja: Radaković Milan, Celje,

UL. Bratov Vošnjakov 5, in Radaković Va-
lentina, Minsk, Ul. Taježnaja 16, vstopila 6.
2. 1992, vložila po 996.835,50 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rada-
ković Valentina, razrešena 29. 4. 1994 kot
namestnica direktorja in imenovana za di-
rektorico, ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo 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 opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih 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; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 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; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina 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 gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovi-
na na drobno z gradbenim materialom;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarskimo opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje: 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Družba ne sme pri dejavnosti G/51.18
opravljati posredništva s farmacevtskimi iz-
delki, pri dejavnosti K/74.12 pa ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-101451

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00856 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa HIDROPNEVMATIK, tr-
govina, strojni inženiring, izdelava hi-
dravlličnih cevi, d.o.o., Petrovče, Petrov-
če 242, sedež: Petrovče 242, Petrovče, pod
vložno št. 1/01175/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala iz sredstev družbe in spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5355877
Osnovni kapital: 1,815.850 SIT
Ustanovitelji: Logar Zdravko, vstopil 15.

12. 1989, in Logar Zdenka, vstopila 30. 9.
1992, vložila po 907.925 SIT, oba iz Celja,
Sketova 8, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev;2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3130 Proizvodnja izoli-
ranih električnih kablov in žic; 3543 Pro-
izvodnja vozil za invalide; 3550 Proizvodnja
drugih vozil, d.n.; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5139 Nespecializirana trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-

lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina 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 indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecia-
liziranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finač-
ni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobi-
lov 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 Dejavnost, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniške opreme; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje, tehnični preizkusi in
analize; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri 74.12 brez revizijske dejavnosti.

Rg-101453

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01071 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MARGINALIJA, tiskarna,
ekonomska propaganda in marketing,
d.o.o., Petrovče, Drešinja vas 49, sedež:
Drešinja vas 49, Petrovče, pod vložno št.
1/00915/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5306841
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Knapič Vasja in Knapič

Darinka, oba iz Žalca, Ulica Florjana Pohli-

na 1, in Planko Ivan, Celje, Ložnica pri
Celju 18, vstopili 16. 11. 1989, vložili po
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda.

Rg-101454

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04040 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa INCOM, Inženiring-comer-
ce, d.o.o., Velenje, sedež: Šalek 98, Vele-
nje, pod vložno št. 1/04369/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5678331
Firma: IC INCOM, Inženiring-comer-

ce, d.o.o.
Skrajšana firma: IC INCOM, d.o.o.
Sedež: Velenje, Šalek 104
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Gutman Zdravko, Preva-

lje, Nicina 11, vložil 752.666,67 SIT, Geder
Stanko, Ljubljana, Clevlandska 23, vložil
752.666,67 SIT, in Planinšek Vladimir,
Šentjur pri Celju, Goričica 17/c, vložil
2.666,66 SIT – vstopili 4. 4. 1992, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2851 Površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč 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 inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
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ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize.

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-101456

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00332 z dne 14. 10. 1996 pod št.
vložka 1/06523/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943949
Firma: GRAFOSTROJ, storitve in tr-

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

govornostjo
Sedež: Bistrica ob Sotli, Kunšperk 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Krošelj Ivan, Bistrica ob

Sotli, Kunšperk 24, vložil 1,140.000 SIT,
Polajžer Štefanija, Rogaška Slatina, Žiber-
nik 8, vložila 90.000 SIT, Božič Branko,
Žiri, Partizanska cesta 11, vložil 90.000 SIT,
Pavlin Roman, Bistrica ob Sotli, Kunšperk
31, vložil 90.000 SIT, in Uršič Miran, Bi-
strica ob Sotli, Srebrnik 15, vložil 90.000
SIT – vstopili 5. 7. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krošelj Ivan, imenovan 5. 7. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1996: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in kartonske
embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih,
higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pripra-
va in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2955
Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162

Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-101459

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04186 z dne 9. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa K A S, knjigovodsko admini-
strativni servis, d.o.o., Celje, Milčinskega
11, sedež: Milčinskega 11, Celje, pod vlož-
no št. 1/01919/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe in z novimi vložki,
spremembo firme ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5388619
Firma: KAS, knjigovodsko administra-

tivni srevis, d.o.o.
Skrajšana firma: KAS, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bezlaj Nevenka, Celje,

Milčinskega 11, vstop 11. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7483 Tajniška dela
in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 9234 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-101461

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04065 z dne 18. 10. 1996 pri
subjektu vpisa POLITEHNA, sestavljanje
proizvodov in trgovina, d.o.o., Radeče, se-

dež: Krakovo 1, Radeče, pod vložno št.
1/01063/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo sedeža firme,
družbenikov in zastopnika ter spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5334578
Sedež: Radeče, Ulica OF 4a
Osnovni kapital: 1,996.980 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Irma in L.I.M.-

TECH L.t.d., izstopila 29. 12. 1994; Brezni-
kar Aleš, Radeče, Ulica OF 4a, in Sever
Boris, Radeče, Prapretno 18, vstopila 29.
12. 1994, vložila po 998.490 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Krajnc Irma, razrešena 29. 12.
1994; direktor Breznikar Aleš, imenovan 29.
12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 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;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5227 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah z živili; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, pisalnimi po-
trebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah.

Pri šifri dejavnosti 51.18 družba ne sme
opravljati posredništva s farmacevtskimi iz-
delki.

Rg-101464

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00502 z dne 25. 10. 1996 pri subjektu
vpisa SCHIDEL-GRADNJA, podjetje za
proizvodnjo, prodajo in montažo dimni-
kov, d.d., sedež: Latkova vas 82, Prebold,
pod vložno št. 1/00013/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki in spremembo statu-
ta z dne 24. 6. 1996 s temile podtki:

Matična št.: 5077761
Osnovni kapital: 479,563.000 SIT

Rg-101465

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00704 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BIAL & KRIŽNIK, trgovi-
na, storitve, marketing, k.d., sedež: Dole-
nja vas 84/c, Prebold, pod vložno št.
1/04760/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz k.d. v d.o.o., spre-
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membo firme, družbenikov zaradi odsvoji-
tve poslovnih deležev, družbene pogodbe,
zastopnika in dejavnosti, uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5679575
Firma: BIAL & KRIŽNIK, proizvod-

nja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BIAL & KRIŽNIK,

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

govornostjo
Sedež: Celje, Bežigrajska cesta 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Križnik Matej in Križnik

Uroš, izstopila 25. 10. 1996; Šlander Milan,
Gomilsko, Grajska vas 28, in Križnik Mari-
ja, Prebold, Dolenja vas 110, vstopila 25.
10. 1996, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Križnik Uroš, razrešen 3. 9. 1996;
direktor Šlander Milan, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Križnik Mari-
ja, oba imenovana 3. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430

Tehnično preizkušanje in analiziranje, teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1996.

pri dejavnosti G/51.18 družba ne sme
opravljati posredništva s farmacevtskimi iz-
delki, pri dejavnosti K/74.12 pa ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-101466

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00562 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa Hmezad Kmetijstvo, p.o., Ža-
lec, Vrečarjeva 8, sedež: Vrečarjeva 8,
Žalec, pod vložno št. 1/00900/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, ustano-
vitelje, osnovni kapital, člane nadzornega
sveta, preoblikovanje iz p.o. v d.d., spre-
membo firme, zastopnikov in dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5150876
Firma: Hmezad Kmetijstvo Žalec, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 835,100.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
83,510.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja Sloveni-
je, d.d., Ljubljana, vložil 102,541.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vložil
292,776.000 SIT, delavci na podlagi interne
razdelitve, vložili 147,498.000 SIT, delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložili
41,962.000 SIT, in Sklad za razvoj - za pro-
gram notranjega odkupa, vložil 166,813.000
SIT – vstopili 25. 4. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Om-
ladič Eduard, Žalec, Ložnica 7a, razrešen
25. 4. 1996 kot direktor in imenovan za
člana uprave, predsednik Janežič Rudolf,
Žalec, Savinjska cesta 29, ter člani uprave
Cilenšek Franc, Braslovče, Male Braslovče
22, Kos Marija, Braslovče, Spodnje Gorče
8, in Luževič Janez, Celje, Cesta v Laško
20, vsak od njih zastopa družbo skupno z
ostalimi člani uprave, in prokurist Korent
Vili, Braslovče, Rakovlje 17c – imenovani
25. 4. 1996.

Člani nadzornega sveta: Jureš Anton,
Vouk Franci in Gominšek Marko, vstopili
25. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi;
0122 Reja ovac, konj, oslov, mul in mez-
gov; 0123 Reja prašičev; 0124 Reja perut-
nine; 0125 Reja drugih živali; 01412 Druge
storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-
tev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava

in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 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; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda;
1561 Mlinarstvo; 1571 Proizvodnja priprav-
ljenih krmil za domače živali; 1572 Pro-
izvodnja krmil za hišne živali; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
15811 Dejavnost pekarn; 1586 Prdelava ča-
ja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1596 Proizvodnja piva; 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živi-
mi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s ko-
žami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi 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; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
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Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00700/01146 - 1996/DD z dne 16. 7. 1996.

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Rg-101467

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00422 z dne 2. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa PROJEKTIVNI BIRO VELE-
NJE, p.o., Titovo Velenje, Prešernova 8,
sedež: Prešernova 8, Titovo Velenje, pod
vložno št. 1/00361/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, ustanovitelje, os-
novni kapital, člane nadzornega sveta, spre-
membo firme, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5066263
Firma: PROJEKTIVNI BIRO VELE-

NJE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Velenje, Prešernova 8
Osnovni kapital: 51,396.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska 22, vložil
5,140.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja Sloveni-
je, d.d., Ljubljana, vložil 5,140.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vložil
10,279.000 SIT, delavci na podlagi interne
razdelitve, vložili 10,279.000 SIT, delavci
na podlagi notranjega odkupa, vložili
9,122.000 SIT, in Sklad za razvoj - za pro-
gram notranjega odkupa, vložil 11,436.000
SIT – vstopili 21. 12. 1995, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Potočnik Mat-
jaž, Ramšak Sabina, Šmid Andrej, Vrečko
Jože in Siminič Simona, vstopili 21. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 3612 Proizvodnja pohištva za poslov-
ne in prodajne prostore, razen sedežnega;
3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, ra-
zen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4010 Oskrba z elektriko;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4030 Oskrba s paro in toplo
vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribuci-

ja vode; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogranja in ure-
janje voda; 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; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 55111 Dejavnost hotelov z restavra-
cijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, 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; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 73102 Raziskova-
nje 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; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 7470
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske
dejavnosti.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00650/00104 - 1996/BJ z dne 28. 5. 1996.

Rg-101469

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02279 z dne 25. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  CVETEX,  podjetje  za  trgovino  in
proizvodnjo, d.o.o., Orova vas 1/b, Polze-
la, sedež: Orova vas 1/b, Polzela, pod vlož-
no št. 1/04337/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5657903
Osnovni kapital: 3,990.046,90 SIT
Ustanoviteljica: Grobelšek Karmen, Pol-

zela, Orova vas 1/b, vstop 20. 3. 1992, vlo-
žek 3,990.046,90 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-101470

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02280 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MALU, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Varpolje 50, Rečica
ob Savinji, sedež: Varpolje 50, Rečica ob
Savinji, pod vložno št. 1/04317/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5629730
Osnovni kapital: 1,528.000 SIT
Ustanovitelj: Žunter Ljubo, Rečica ob

Savinji, Varpolje 50, vstop 30. 3. 1992, vlo-
žek 1,528.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivrnih, vlaknenih in drugih
plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja; 2872 Proizvodnja embalaže iz lah-
kih kovin; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3420 Pro-
izvodnja karoserij za vozila; proizvodnja pri-
kolic in polprikolic; 3543 Proizvodnja vozil
za invalide; 3550 Proizvodnja drugih vozil,
d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije;
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3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč, športnih objektov; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina 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 popra-
vila motornih koles; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, 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; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 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 gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5211 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih 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; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkoholni-
mi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5132 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drob-
no 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovi-

na na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugi-
mi kemičnimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi in revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarskimo opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 55302 Dejavnost okrepčeval-
nic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točil-
nicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne de-
javnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 brez farmacevt-
skih izdelkov.

Rg-101472

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00853 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa RISS TRADE, proizvod-
nja, kooperacija in trgovina, d.o.o., Šent-
jur, sedež: Primož 47, Šentjur, pod vložno
št. 1/04938/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5732891
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jezovšek Stanko, Šentjur,

primož 47, vstop 12. 11. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101473

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02333 z dne 25. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  EKSKLUZIVA,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino, storitve in zaposlova-
nje invalidnih oseb, d.o.o., Ul. Heroja
Rojška 14, Celje, sedež: Ul. Heroja Rojška
14, Celje, pod vložno št. 1/04997/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5696011
Osnovni kapital: 1,535.000 SIT
Ustanovitelj: Kandorfer Aleksander, Ce-

lje, Heroja Rojška 14, vstop 25. 11. 1992,
vložek 1,535.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-101474

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01153 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SIGMA - COMMERCE,

svetovanje in trgovina, d.o.o., Celje, Sta-
netova 20, sedež: Stanetova 20, Celje, pod
vložno št. 1/01726/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki s temile po-
datki:

Matična št.: 5490090
Osnovni kapital: 1,522.000 SIT
Ustanovitelj: Erjavec Silvester, Celje,

Miklošičeva ulica 1, vstop 20. 12. 1989,
vložek 1,522.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-101475

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02090 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa RAKUN, Storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Rečica, sedež: Po-
ljane 40, Rečica ob Savinji, pod vložno št.
1/05758/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5814499
Osnovni kapital: 1,621.000 SIT
Ustanovitelj: Rakun Ivan, Rečica ob Sa-

vinji, Poljane 40, vstop 19. 4. 1993, vložek
1,621.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101476

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03914 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KOČIJAŠ, gostinske stori-
tve, d.o.o., Celje, sedež: Okrogarjeva 14,
Celje, pod vložno št. 1/03104/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5529301
Osnovni kapital: 1,773.257 SIT
Ustanovitelj: Ceraj Karel, Celje, Okro-

garjeva 14, vstop 21. 10. 1991, vložek
1,773.257 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101478

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01784 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa IURMA, d.o.o., Trgovsko,
posredniško in svetovalno podjetje, Šent-
jur pri Celju, sedež: Pešnica 1, Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/03117/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5535751
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Jager Marjeta, Šentjur

pri Celju, Pešnica 1, vstop 10. 8. 1991, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-101479

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02371 z dne 25. 10. 1996 pri subjektu
vpisa JAGER, svetovanje, marketing in tr-
govina, d.o.o., Celje, Badovinčeva 4, sedež:
Badovinčeva 4, Celje, pod vložno št.
1/01305/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:
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Matična št.: 5363314
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanoviteljica: Brusnjak Cvetka, Celje,

Badovinčeva ulica 4, vstop 26. 1. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-101480

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04580 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ITD, podjetje za svetova-
nje, trgovino in zastopanje, d.o.o., Šent-
jur pri Celju, sedež: Ul. XIV. divizije št.
30, Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/04267/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5869013
Firma: ITD, proizvodnja in trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: ITD, d.o.o.
Sedež: Celje, Ipavčeva 4
Osnovni kapital: 2,371.748 SIT
Ustanovitelj: Horvat Iztok, izstop 23. 12.

1994, Goričan Karl, Nova Cerkev, Polže
24, vstop 23. 12. 1994, vložek 2,371.748
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Iztok, razrešen 23. 12. 1994;
direktor Goričan Karl, imenovan 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
konj, oslov, mul in mezgov; 0130 Mešano
kmetijstvo; 0142 Storitve za živinorejo brez
veterinarskih storitev; 2124 Proizvodnja ta-
pet; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah.

Rg-101481

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01321 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa ŠTIGLIC, Podjetje za pre-
vozništvo in storitve, d.o.o., Šentjur, Ljub-
ljanska c. 23, sedež: Ljubljanska c. 23,
Šentjur, pod vložno št. 1/03591/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5582954
Osnovni kapital: 1,858.000 SIT
Ustanovitelj: Štiglic Vito, Šentjur, Ljub-

ljanska 23, vstop 22. 1. 1992, vložek
1,858.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101483

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02448 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa AFM, trgovina in proizvod-
nja, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri
Jelšah 200, sedež: Šmarje pri Jelšah 200,
Šmarje  pri  Jelšah,  pod  vložno  št.
1/01672/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in sedeža, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5368758
Firma: AFM, trgovina in proizvodnja,

d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Kolodvorska 12
Skrajšana firma: AFM, d.o.o., Šmarje

pri Jelšah, Kolodvorska 12
Sedež: Šmarje pri Jelšah, Kolodvor-

ska 12
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
ustanovitelj: Pavšek Vladimir, Šmarje

pri Jelšah, Šmarje 200, vstop 4. 4. 1990,
vložek 1,504.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje, eko-
nomska propaganda; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-101485

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02442 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PRAH, avto šola in posred-
ništvo, d.o.o., Rogaška Slatina, Brestovška
15, sedež: Brestovška 15, Rogaška Slati-
na, pod vložno št. 1/01641/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5365759
Osnovni kapital: 2,336.000 SIT
Ustanovitelj: Prah Leopold, Rogaška Sla-

tina, Brestovška 15, vstop 4. 4. 1990, vlo-
žek 2,336.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-101486

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02431 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa K.A. IMPORT-EXPORT,
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ro-
gaška Slatina, Žibernik 27/a, sedež: Ži-
bernik 27/a, Rogaška Slatina, pod vložno
št. 1/05609/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme in sedeža
ter povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5812909
Firma:  K.A.  IMPORT-EXPORT,  tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o., ro-
gaška Slatina, Celjska cesta 7

Skrajšana  firma:  K.A.  IMPORT-EX-
PORT, d.o.o., Rogaška Slatina, Celjska
cesta 7

Sedež: Rogaška Slatina, Celjska cesta 7
Osnovni kapital: 1,533.479 SIT
Ustanovitelj: Koren Anton, Rogaška Sla-

tina, Žibernik 27/a, vstop 25. 2. 1993, vlo-
žek 1,533.479 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-101488

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02791 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TUŠTRADE, podjetje za
trženje, d.o.o., Ljubljanska 16, Celje, se-
dež: Ljubljanska 16, Celje, pod vložno št.
1/04532/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5692229
Firma: TUŠTRADE, podjetje za trže-

nje, d.o.o.
Skrajšana firma: TUŠTRADE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tuš Mirko, Celje, Koce-

nova 2, in Tuš Tanja, Šmartno ob Paki, Sla-
tina 23, vstopila 26. 3. 1992, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-101490

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02937 z dne 25. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MARIMPEX, podjetje za
trgovino, proizvodnjo in turizem, d.o.o.,
Homec Brdo 28, Šmartno ob Dreti, sedež:
Homec Brdo 28, Šmartno ob Dreti, pod
vložno št. 1/05940/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki in spremembo
firme s temile podatki:

Matična št.: 5814464
Firma: SELON, podjetje za trgovino,

proizvodnjo in turizem, d.o.o., Šmartno
ob Dreti

Skrajšana firma: SELON, d.o.o., Šmart-
no ob Dreti

Osnovni kapital: 1,632.000 SIT
Ustanovitelj: Slatinšek Marjan, Šmartno

ob Dreti, Homec Brdo 28, vstop 1. 3. 1993,
vložek 1,632.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-101492

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02038 z dne 28. 10. 1996 pri
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subjektu vpisa AVTOFRIZ, podjetje za
proizvodnjo, predelavo, trgovino in stori-
tve, d.o.o., Celje, sedež: Opekarniška ce-
sta 12/c, Celje, pod vložno št. 1/05270/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo zastopnika, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5767474
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Funkel Franc, vložil

1,135.000 SIT, in Funkel Ankica, vložila
365.000 SIT, vstopila 24. 12. 1992, oba iz
Celja, Opekarniška 12c, odgovornost: ne od-
govarjata.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorici Funkel Ankici, ki je bila razreše-
na 28. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč, 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;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 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; 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 izdelki
široke porabe; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;

5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6021 Drug kopen-
ski potniški promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, ekonomska propaganda; 7481 Fotograf-
ska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge
športne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Družba ne sme opravljati pri dejavnosti
pod šifro G/51.18 posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov in pri dejavnosti pod
šifro K/74.12 revizijskih dejavnosti.

Rg-101494

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02136 z dne 28. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TRGOPROMET, d.o.o.,
proizvodno in trgovsko podjetje, Zreče,
sedež: Rudniška 31, Zreče, pod vložno št.
1/03219/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5538912
Osnovni kapital: 1,681.000 SIT
Ustanovitelj: Suvajac Velimir, Zreče,

Rudniška 31, vstop 28. 10. 1991, vložek
1,681.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi izdelki, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovi-
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na na drobno s tobačnimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 6024 Cestni
tovorni promet.

Rg-101495

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/00643 z dne 28. 10. 1996 pri subjektu
vpisa  AVEX,  export–import,  marketing,
trgovina, d.o.o., Liboje, p. Petrovče, sedež:
Liboje, Petrovče, pod vložno št. 1/01432/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala z novimi vložki
in iz sredstev družbe, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5354587
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Andrej, Celje, ob

železnici 4, vstop 16. 2. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 28. 10. 1996: 4531
Električne inštacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 50103 Posredniš-
tvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in na-
pitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-101500

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 93/01709 z dne 21. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SLOVEN INTER, zunanje
trgovinsko podjetje, d.o.o., Celje, sedež:
Kidričeva 36, Celje, pod vložno št.
1/03490/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, spremembo družbenikov
zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spre-
membo zastopnikov, spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5560233
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelja: Majcen Daniel, izstopil

21. 12. 1994; Šket Srečko, Celje, Ljubljan-
ska cesta 62, in Kokol Nataša, Celje, Bro-
darjeva ulica 28, vstopila 16. 1. 1992, vloži-
la po 754.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Majcen Daniel, razrešen 31. 12. 1994;
Kokol Nataša in Šket Srečko, razrešena 31.
12. 1994 kot zastopnika in imenovana za
direktorja, ki zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 21. 10. 1996: 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; 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 izdelki
široke porabe; 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; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
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 izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi in revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejav-
nost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3956 Št. 54 – 5. IX. 1997

in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški 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; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jave-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74201 Geodetsko, geološko,
geofizikalno, geokemično in drugo opazo-
vanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje, projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje, ekonomska propaganda; 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.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pri šifri 51.18 razen farmacevtskih iz-
delkov, pri šifri 67,13 samo menjalnice in
zastavljalnice, in pri šifri 74.12 brez revizij-
ske dejavnosti.

Rg-101501

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02070 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa GOMIN, podjetje za trgovino,
storitve, proizvodnjo in servis, d.o.o., Slo-
venske Konjice, sedež: Dobrnež, Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/06273/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo zastopnika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5507766
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelji: Goleš Milan, vložil

751.000 SIT, Goleš Irena, vložila 300.400
SIT, in Goleš Nataša, vložila 450.600 SIT,

vstopili 27. 12. 1993, vsi iz Slovenskih Ko-
njic, Dobrnež 13, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
leš Irena, razrešena 27. 4. 1994 kot namest-
nica direktorja in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52483 Trgovi-
na na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-101503

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00492 z dne 24. 10. 1996 pri
subjektu vpisa SCHIEDEL-GRADNJA,
podjetje za proizvodnjo, prodajo in mon-
tažo dimnikov, d.d., sedež: Latkova vas
82, Prebold, pod vložno št. 1/00013/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala z vložki s te-
mile podatki:

Matična št.: 5077761

Rg-101504

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03843 z dne 23. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BOROVO TRADE, guma
in obutev, d.o.o., Celje, sedež: Tomšičev
trg 18, Celje, pod vložno št. 1703348/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža, povečanje os-
novnega kapitala iz sredstev družbe, spre-
membo zastopnika ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5557658
Firma: BOROVO TRADE, guma in

obutev, d.o.o., Trubarjeva 11, Celje
Skrajšana firma: BOROVO TRADE,

d.o.o., Trubarjeva 11, Celje
Sedež: BOROVO TRADE, Trubarje-

va 11
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelj: BOROVO - POSLOVNI

CENTAR, guma in obutev, d.o.o., Zagreb,
Prilaz Ivana Visine 1-3, vstop 4. 2. 1993,
vložek 2,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pred-
sednik Kolar Zlatko, Borovo naselje, Aleja
oslobodjenja 9/26, ki zastopa družbo brez
omejitve, ter člana uprave Bender Ante,
Kranj, Janeza Puharja 8, in Pohajač Mira,
Nova Cerkev, Hrenova 31, ki zastopata
družbo brez omejitev, imenovana 4. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 1920
Pproizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih praškov, čistilnih in polirnih sred-

stev; 2470 Proizvodnja umetnih vlaken;
2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vo-
zila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum
za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz gume; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgo-
vina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5271 Popravilo obutve in
drugih usnjenih izdelkov; 7440 Ekonomsko
propagiranje, ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-101505

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 93/00866 z dne 22. 10. 1996 pri
subjektu vpisa BOROVO TRADE, guma
in obutev, d.o.o., Celje, sedež: Tomšičev
trg 18, Celje, pod vložno št. 1/03348/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5557658
Ustanovitelj: BOROVO, poduzeće za

proizvodnju i promet obuće, gumarskih i
ostalih proizvoda, d.o.o., Vukovar, izstop
4. 2. 1993; BOROVO - POSLOVNI
CENTAR, guma i obuća, d.o.o., Zagreb,
vstop 4. 2. 1993, vložek 100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-101506

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03466 z dne 18. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KRAJCAR, podjetje za
ekonomske in druge storitve, d.o.o.,
Dramlje 2, Dramlje, sedež: Dramlje 2,
Dramlje, pod vložno št. 1/05581/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5783496
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Batistič Zdenka, Dram-

lje 2, vstop 31. 3. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101507

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02792 z dne 18. 10. 1996 pri
subjektu vpisa KANA, frizerstvo, pediku-
ra in kozmetika, d.o.o., Roševa 5, Žalec,
sedež: Roševa 5, Žalec, pod vložno št.
1/04736/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5743397
Osnovni kapital: 2,290.109,59 SIT
Ustanoviteljica: Akerman Marica, Žalec,

Roševa 5, vstop 8. 4. 1992, vložek
2,290.109,59 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.
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Rg-101509

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04271 z dne 3. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa GULIVER, Prevozništvo in tu-
ristične storitve, d.o.o., Grobelno 114,
Grobelno, sedež: Grobelno 114, Grobel-
no, pod vložno št. 1/05051/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5693764
Osnovni kapital: 1,502.173 SIT
Ustanovitelj: Centrih Jurij, Grobelno114,

vstop 7. 12. 1992, vložek 1,502.173 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 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.; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje, tehnični
preizkusi in analize; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8041 Dejavnost vozniških šol.

Rg-101511

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04268 z dne 3. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTO GORJAK, trgovina in
storitve, d.o.o., Celje, Trnovlje - Obrtna
cesta 21, sedež: Trnovlje - Obrtna cesta
21, Celje, pod vložno št. 1/05441/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenika ter spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5746485
Osnovni kapital: 1,500.041,60 SIT
Ustanovitelja: Gorjak Franc, vstopil 1.

3. 1993, in Gorjak Doroteja, vstopila 29. 12.
1994, vložila po 750.020,80 SIT, oba iz Ce-
lja, Trnovlje, Obrtna cesta 21, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 1996: 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; 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;
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; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
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 barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje, ekonomska propa-
ganda; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 brez farmacevt-
ske dejavnosti.

Rg-101512

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00293 z dne 2. 10. 1996 pri subjektu
vpisa BOHOR, Žaga in furnirnica, p.o.,
Šentjur pri Celju, Leona Dobrotinška 9,
sedež: Leona Dobrotinška 9, Šentjur pri
Celju, pod vložno št. 1/01866/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice
lastninskega preoblikovanja, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, ustanovite-
lje, osnovni kapital, člane nadzornega sveta,
spremembo firme ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5039509
Firma:  BOHOR,  Žaga  in  furnirnica,

d.d., Šentjur
Skrajšana firma: BOHOR, d.d., Šentjur
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Šentjur, Leona Dobrotinška 9
Osnovni kapital: 263,067.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Gregorčičeva 25, vlo-
žil 25,817.000 SIT, Sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Kolodvorska 15, vložil 41,128.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, vložil 51,634.000
SIT, vložil 51,634.000 SIT, delavci na pod-
lagi interne razdelitve, vložili 49,284.000
SIT, delavci na podlagi notranjega odkupa,
vložili 48,999.000 SIT, delničarji iz naslova
javne prodaje delnic, vložili 41,307.000 SIT,
in denacionalizacijski upravičenci, vložili
4,898.000 SIT – vstopili 3. 4. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Člani nadzornega sveta: Drobne Viljem,
Rozinger Jože in Poš Rudi, vstopili 25. 1.
1996.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embala-
že; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz le-
sa; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5248 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah; 5551 Storitve menz; 6024 Cestni
tovorni promet.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. LP
00606/00589 - 1996/IJS z dne 5. 4. 1996.

Rg-101515

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03611 z dne 8. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KAROS, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Celje, Vojkova 3, sedež: Voj-
kova 3, Celje, pod vložno št. 1/04734/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo zastopnika, družbenika,
firme in sedeža ter spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5695708
Firma: KAROS, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: KAROS, d.o.o.
Sedež: Velenje, Goriška cesta 45
Osnovni kapital: 1,808.000 SIT
Ustanovitelja: Mejač Roman, izstopil 8.

11. 1994; Jožef Miklav, Velenje, Goriška
cesta 45, in Robert Novak, Šoštanj, Cesta
Lole Ribarja 4, vstopila 8. 11. 1994, vložila
po 904.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Mejač Roman, razrešen 8. 11. 1994; di-
rektorja Robert Novak in Jožef Miklav, ime-
novana 8. 11. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 10. 1996: 0121 Re-
ja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,  os-
lov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih ži-
vali;  2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
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impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivrnih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene emba-
laže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v pri-
marni obliki; 2521 Proizvodnja plošč, folij,
cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Pro-
izvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28511 Galvani-
zacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 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.;
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; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 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 debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi izdelki široke porabe; 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 izdelki; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi in revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52842 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
skimo opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-

vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne 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; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje, projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje, ekonomska propagan-
da; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje rastav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri šifri dejavnosti 51.18 razen farma-
cevtskih izdelkov.

Pri šifri dejavnosti 52.488 razen orožja
in streliva.

Pri šifri dejavnosti 74.12 razen revizij-
ske dejavnosti.

Rg-101519

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02144 z dne 7. 10. 1996 pri subjektu
vpisa VZDRŽEVALEC, podjetje za uprav-
ljanje s stanovanjskimi stavbami in funk-
cionalnimi zemljišči, d.o.o., Zgornja Hudi-
nja 71, Celje, sedež: Zgornja Hudinja 71,
Celje, pod vložno št. 1/03499/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5570298
Osnovni kapital: 1,584.000 SIT
Ustanovitelj: Bratina Božo, Celje, Zgor-

nja Hudinja 71, vstop 7. 11. 1991, vložek
1,584.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1996: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
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lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sa-
dik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živa-
li; 0130 Mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev; 1591 Pro-
izvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vi-
na iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz dru-
gega sadja; 1930 Proizvodnja obutve; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Ko-
vanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin; prašna metalurgija; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2863 Proizvodnja ključav-
nic, okovja; 2871 Proizvodnja jekelenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvod-
nja črpalk in kompresorjev; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2971 Proizvodnja električnih gospodinj-
skih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektrič-
nih gospodinjskih aparatov in naprav; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3162 Proizvodnja druge elek-
trične opreme, d.n.; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3512 Proizvodnja in popravilo čol-
nov za razvedrilo in šport; 3543 Proizvodnja
vozil za invalide; 3550 Proizvodnja drugih
vozil, d.n.; 3612 Proizvodnja pohištva za po-
slovne in prodajne prostore, razen sedežne-
ga; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomoč-
kov in igrač; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela special-
nih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbe-
naga materiala; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-

nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnina v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti.

Rg-101520

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02187 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  AVTO  IVAN  ŽGAJNER
ROGAŠKA, podjetje za vzdrževanje, ob-
novo in prodajo motornih vozil, d.o.o.,
sedež: Sp. Sečovo 14, Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/05637/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe s temile
podatki:

Matična št.: 5774829
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žgajner Ivan, Rogaška Sla-

tina, Sp. Sečovo 14, vstop 6. 3. 1993, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-101523

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03540 z dne 9. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa KOŽA, podjetje za trgovino in
proizvodnjo usnja in krzna, d.o.o., Šo-
štanj, Aškerčeva 22, sedež: Aškerčeva 22,
Šoštanj, pod vložno št. 1/01244/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki s
temile podatki:

Matična št.: 5347815
Osnovni kapital: 1,636.373 SIT
Ustanovitelj: Dobelšek Slavko, Šoštanj,

Aškerceva 22, vstop 30. 12. 1989, vložek
1,636.373 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-101524

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02086 z dne 4. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa PAV, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Varpolje 67, Rečica ob Sa-
vinji, sedež: Varpolje 67, Rečica ob Savi-
nji, pod vložno št. 1/02141/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spre-
membo firme, sedeža in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5416124
Firma: PAV, Trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Šaleška 3, Velenje
Skrajšana firma: PAV, d.o.o., Šaleška 3,

Velenje
Sedež: Velenje, Šaleška 3
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Pavčnik Branko, Rečica ob

Savinji, Varpolje 67, vstop 18. 6. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost: trgovina na debelo in drobno
z živilskimi in neživilskimi proizvodi; ko-
mercialni posli pri uresničevanju funkcij
prometa blaga in storitev; neomejene stori-
tve na področju prometa: komisijski posli,
agencijske storitve, zastopniške storitve,
špedicijske storitve; storitve skladiščenja
blaga, prevoz blaga v cestnem prometu; me-
njava tujih valut; proizvodnja končnih iz-
delkov iz lesa; proizvodnja zgotovljenih tek-
stilnih izdelkov; proizvodnja usnja in krz-
na; proizvodnja usnjene obutve in galante-
rije; zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev; proizvodnja in predelava
papirja; predelava plastičnih mas; kovinsko
predelovalna dejavnost; konsignacijska pro-
daja neživilskih izdelkov vseh trgovskih
strok.

Rg-101525

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01995 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa MOLLIER, podjetje za nude-
nje uslug razvlaževanja, d.o.o., Grudno-
va ulica 1, Celje, sedež: Grudnova ulica 1,
Celje, pod vložno št. 1/02750/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembo firme, sedeža
in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5483549
Firma: MOLLIER, storitveno, trgov-

sko in proizvodno podjetje, d.o.o., Kidri-
čeva 3, Celje

Skrajšana firma: MOLLIER, d.o.o., Ce-
lje

Sedež: Celje, Kidričeva 3
Osnovni kapital: 2,198.990 SIT
Ustanovitelj: Šumak Roman, Škofja vas,

Žagarjeva 5, vstop 29. 12. 1990, vložek
2,198.990 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi za: prevoz blaga v
cestnem prometu; prevoz potnikov v cest-
nem prometu; storitve v cestnem prometu;
dajanje strojev in opreme v najem; proizvod-
njo medicinskih, finomehaničnih in optič-
nih instrumentov; špediterske storitve.

Dejavnost se odslej glasi: nudenje teh-
ničnih uslug in prodaja razvlaževalnih, hla-
dilnih in klimatizacijskih naprav; instalacij-
ska in završna dela v gradbeništvu; izdelava
in popravilo kovinskih izdelkov; izdelava
in popravilo elektrotehničnih izdelkov; eko-
nomske, organizacijske in tehnološke stori-
tve; posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev; trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi in neživilskimi izdelki vseh
trgovskih strok; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; prevoz potnikov v cestnem prometu;
storitve v cestnem prometu; dajanje strojev
in opreme v najem; proizvodnja medicin-
skih, finomehaničnih in optičnih instrumen-
tov; špediterske storitve.
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KRŠKO

Rg-108447

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00111 z dne 28. 5. 1997 pri sub-
jektu vpisa LABOD, KONFEKCIJA, LIB-
NA, d.o.o., Cesta 4. julija 28, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/03825/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnika
in imena firme ustanovitelja s temile po-
datki:

Matična št.: 5943370
Ustanovitelj: LABOD, konfekcija Novo

mesto, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 35,
vstop 25. 3. 1996, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žo-
her Ivan, razrešen 28. 2. 1997, direktorica
Šubašič Slavica, Novo mesto, Slavka Gru-
ma 86, imenovana 28. 2. 1997, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-108633

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00216 z dne 24. 6. 1996 pri
subjektu  vpisa  PIONIR  GRADBENA
OPERATIVA, Krško, d.d., Cesta krških
žrtev 134 c, 8270 Krško, pod vložno št.
1/03758/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5549973
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pu-

ljak Danica, razrešena 30. 9. 1995, direktor
Butkovič Branko, Senovo, Cesta 3. julija 3,
imenovan 30. 9. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

LJUBLJANA

Rg-105194

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/04585 z dne 12. 3. 1997 pri subjektu vpi-
sa ENC, podjetje za inženiring, d.o.o., se-
dež:  Parmova  53,  1000 Ljubljana,  pod
vložno št. 1/10157/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in njihovih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5808529
Ustanovitelji: Nemec Zoran, Ljubljana,

Kersnikova 12, vložil 1,248.355,50 SIT, in
Romih Anton, Sevnica, Bohorska ul. 14,
vložil 1,950.555,50 SIT, ki sta vstopila
22. 11. 1993, ter Pirkovič Gabrijela, Sevni-
ca, Trg svobode 22, vložila 780.222,30 SIT,
Kokol Peter, Pekre-Limbuš, Hrastje 36a,
vložil 780.222,30 SIT, Tušek Mateja, Ljub-
ljana, Vogelna ul. 10, vložila 1,326.377,80
SIT, in Hodnik Rasto, Kranj, Begunjska 7,
vložil 936.266,60 SIT, ki so vstopili 3. 9.
1996 – odgovornost: ne odgovarjajo.

MARIBOR

Rg-101295

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01082 z dne 17. 12. 1996
pod št. vložka 1/10053/00 vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968305
Firma: FINADA, računovodske stori-

tve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: FINADA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Maribor,  Ulica  heroja  Šlan-

dra 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Marko Bernarda, Mari-

bor, Ulica heroja Šlandra 11, vstop 11. 6.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marko Bernarda, imenovana 11.
6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.

Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pod ši-
fro K 74.12 ne sme družba opravljati revi-
zijske dejavnosti; pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-101296

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01278 z dne 13. 12. 1996 pri
subjektu  vpisa  ALMONT,  proizvodnja,
montaža in storitve, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 38, Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/01801/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti
s Standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5382220
Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 2811

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4532 Izolacijska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega

materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5152 Trgo-
vina na debelo s kovinami in rudami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 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; 5274 Druga popra-
vila, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing);
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pod šifro K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti; pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci.

Rg-101297

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01344 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ERENTA, podjetje za knji-
govodske in poslovno tehnične usluge,
d.o.o., sedež: Ruska ulica 15/III, Maribor,
pod vložno št. 1/04455/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, dejavnosti in pogodbe o usta-
novitvi ter uskladitev vpisa s Standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5535719
Firma: ERENTA, podjetje za knjigo-

vodske in poslovno tehnične usluge ter
trgovino, d.o.o.

Sedež: Maribor, Dvorakova ulica 10/c
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 4521

Splošna grabena dela; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
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; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

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

Rg-101298

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01246 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SAMERS, družba za trgo-
vino, storitve, posredništvo, d.o.o., sedež:
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Bezenškova ulica 21, Maribor, pod vložno
št. 1/04709/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5577802
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 4531

Električne inštalacije.
Dejavnost, izbrisana 9. 12. 1996: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi iz-
delki.

Rg-101302

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00088 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa AROPI, proizvodnja in tr-
govina s kemičnimi proizvodi, d.o.o., se-
dež: Grajski trg 21, Rače, pod vložno št.
1/04185/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov in poslovne-
ga deleža s temile podatki:

Matična št.: 5502233
Ustanovitelj: PINUS, tovarna kemičnih

izdelkov Rače, d.d., Rače, Grajski trg 21,
vstop 19. 3. 1991, vložek 2,847.660 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; AROLEX
S.a.r.l., izstop 2. 8. 1995.

Rg-101307

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01257 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu  vpisa  VREMEC,  podjetje  za
vzgojo in izobraževanje, proizvodnjo ter
storitve, d.o.o., sedež: Počehova 67, Mari-
bor, pod vložno št. 1/02451/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov in
družebene pogodbe ter uskladitev vpisa s
Standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5396263
Firma: VREMEC, podjetje za izobra-

ževanje, proizvodnjo ter storitve, d.o.o.
Ustanovitelj: Vremec Marjan, izstop 25.

3. 1996; Vremec Peter, Maribor, Kosarjeva
ulica 5, vstop 25. 3. 1996, vložek
2,200.830,30 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vremec Marjan, razrešen 25. 3. 1996;
direktor Vremec Peter, imenovan 25. 3.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug

kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Rg-101310

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01353 z dne 5. 12. 1996 pod
št. vložka 1/10021/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981450
Firma: IMMO-ROHR, storitve in tr-

govina, d.o.o.
Skrajšana firma: IMMO-ROHR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Zadružna 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: IMMOROHR Immobilien

Ges.m.b.H., Wien 1090, Avstrija, Wahrin-
ger Strasse 12, vložil 900.000 SIT, in Brati-
na Aljaž, Maribor, Ljubljanska 22, vložil
600.000 SIT, vstopila 25. 11. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Rohr Josef, Wien 1090, Avstrija, Wa-
hringer Strasse 12/9, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Bratina Aljaž, ki za-
stopa družbo skupaj samo z direktorjem,
imenovana 25. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 5. 12. 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; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-

voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 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 K 74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-101311

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01045 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/10040/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968232
Firma: BLUE FASHION, družba za tr-

govino in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  BLUE  FASHION,

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

govornostjo
Sedež: Hoče, Bohova 75
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Razbočan Romeo, Mari-

bor, Kamniška 35, in Hvalec Robert, Mari-
bor, Jesenkova ulica 6, vstopila 27. 8. 1996,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Razbočan Romeo in Hvalec Robert,
imenovana 27. 8. 1996, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1996: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z 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-
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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 sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi 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; 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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina 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; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-101312

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00273 z dne 26. 11. 1996 pri
subjektu vpisa DUMIDA, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., sedež: Kidričeva
16, Lenart v Slovenskih goricah, pod vlož-
no št. 1/08435/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la, družbenikov in družbene pogodbe s te-
mile podatki:

Matična št.: 5781060
Osnovni kapital: 3,488.372 SIT
Ustanovitelji: Zdravković Miodrag, Ma-

ribor, Ribniška 6, vstop 17. 11. 1994, vlo-
žek 1,020.000 SIT, Vohl Dušan, Maribor,
Klinetova 4, vstop 17. 11. 1994, vložek
960.000 SIT, Marović Davor, Zagreb, R Hr-
vaška, Dvorište 10, vstop 3. 2. 1995, vložek
1,020.000 SIT, Rešek Gorazd, Maribor,
Dvorakova 12, vstop 27. 2. 1996, vložek
244.186 SIT, Izlakar Dragotin, Starše, Roš-
nja 56, vstop 27. 2. 1996, vložek 244.186
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-101313

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00622 z dne 25. 11. 1996, pri
subjektu vpisa KBM-LEASING, d.d., se-
dež: Partizanska cesta 47, Maribor, pod
vložno št. 1/01132/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naslova, os-
novnega kapitala in dejavnosti, uskladitev s
Standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5300347
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 25
Osnovni kapital: 412,520.000 SIT
Dejavnost, vpisana 25. 11. 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; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje latnih nepremičnin v najem; 7032

Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.

Rg-101315

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01241 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EVROPA-TRANS, podjet-
je za turizem, trgovino in gostinstvo,
d.o.o., sedež: Svetozarevska ulica 10, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/04627/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme, naslova družbenice in zastop-
nice, dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s Standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5561086
Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Ustanoviteljici: Valentin Lijana, Ptuj,

Natašina pot 4, in Krpan Branka, Maribor,
Strossmayerjeva 32/b, vstopili 27. 12. 1991,
vložili po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Valentin Lijana, imenovana 27. 12.
1991 in direktorica Krpan Branka, imeno-
vana 5. 5. 1994, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 51472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
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; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne dejav-
nosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92621 Dejavnost marin;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti.

Rg-101316

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01251 z dne 25. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  BSG-INTERNATIONAL,
družba za svetovanje in posredovanje,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva 37, Maribor,
pod vložno št. 1/04381/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova fir-
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me, dejavnosti, zastopnikov in akta o usta-
novitvi s temile podatki:

Matična št.: 5359759
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 39
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Ederer Othmar, Graz 8010, Avstrija, Pur-
gleitner str. 10, imenovan 26. 2. 1990, za-
stopa družbo brez omejitev, in prokuristka
Ivanjko Simona, Maribor, Lorgerjeva ulica
5, imenovana 1. 2. 1996; prokurist Mikič
Marko, razrešen 1. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1996: 6521
Finančni zakup (leasing); 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.

Rg-101317

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01280 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa GEOS, gradbene storitve,
d.o.o., sedež: Ulica Šantlovih 8, Maribor,
pod vložno št. 1/01543/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, se-
deža, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter
vpisa s Standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5452104
Firma: GEOS, podjetje za gradbeniš-

tvo in storitve, d.o.o.
Sedež:  Zgornja  Kungota,  Zgornja

Kungota 10/d
Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 4511

Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih 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 Cgrajevanje 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; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 73102 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve, karti-
ranje; 74202 Prostorsko planiranje in urba-
nistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 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.

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.

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost varovanja.

Rg-101318

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00853 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  PROBANKA  LEASING,
družba  za  zakup  opreme,  d.d.,  sedež:
Strossmayerjeva 11, Maribor, pod vložno
št. 1/07747/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje delniške družbe v
d.o.o., zapisnik skupščine, spremembo fir-
me in naslova, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, dejavnosti in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5724180
Firma: PROBANKA LEASING, druž-

ba za zakup opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: PROBANKA LEAS-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Svetozarevska 10
Osnovni kapital: 16,144.000 SIT
Ustanovitelja: Jarc Nada in Kremžar

Leopold, izstopila 28. 12. 1994; PROBAN-
KA, d.d., Maribor, Gosposka 23, vstopila
18. 6. 1993, vložila 16,144.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; AVTO-MOBIL,
d.o.o., izstopil 22. 6. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kresal Anton, Maribor, Kolaričeva 6,
imenovan 25. 7. 1995, zastopa družbo z
omejitvijo, da sklepa pogodbe o pridobitvi,
odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin ter po-
godbe o investicijskih delih, drugih nalož-
bah PROBANKE LEASING in o najemanju
kreditov, če vrednost presega 10% višine
osnovnega kapitala, le na podlagi sklepa
ustanovitelja; direktor Kremžar Leopold,
razrešen 24. 7. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5114 Posredništvo pri proda-
ji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 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.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-

sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge splošne poslovne dejavnosti, d.n.

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

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

Rg-101319

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01237 z dne 21. 11. 1996 pri
subjektu vpisa DUMIDA AVTO, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Kidričeva 16, Le-
nart v Slovenskih goricah, pod vložno št.
1/09910/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5938678
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-

rektor Vohl Dušan, Maribor, Klinetova 4,
imenovan 27. 2. 1996, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Zdravković
Miodrag, Maribor, Ribniška 6, imenovan
1. 10. 1996.

Rg-101324

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01288 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu vpisa P.R.T., podjetje za razvoj
turizma, d.o.o., sedež: Trg svobode 9, Slo-
venska Bistrica, pod vložno št. 1/07682/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in Standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5733626
Osnovni kapital: 1,774.000 SIT
Ustanovitelj: Sajko Milan, Zgornja Lož-

nica, Preloge 15, vstop 22. 2. 1993, vložek
1,774.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 2211 Izdelava knjig; 2215 Drugo
založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7440 Ekonomsko propagi-
ranje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.
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Pod šifro J 67.13 sme družba opravljati
dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

Rg-101325

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00298 z dne 22. 11. 1996 pri sub-
jektu vpisa DRUŽBA PARTNER KVIK,
trgovina, d.o.o., sedež: Gosposka ulica 20,
Maribor, pod vložno št. 1/04195/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, naziva ustanovitelja, de-
javnosti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5259347
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: KVIK, trgovsko podjetje,

d.d., Maribor, Gosposka 8-10, in PARTNER
s.r.l. Silea, 16, C.F.0230606266 Italija, Pro-
vinca Treviso, Piazza Europa, vstopila 31.
7. 1991, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Jamboršič Štefan in Tement Manja, raz-
rešena 1. 5. 1996; direktor Svilar Duško,
Maribor, Obrežna 8, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Bichler Svena,
Trst-Italija, Corso Italia 9, oba imenovana
1. 5. 1996.

Dejavnost vpisana 22. 11. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
40301 Proizvodnja pare in tople vode;
40302 Distribucija pare in tople vode; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 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; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;

5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5273
Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost 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); 6024 Cestni to-
vorni promet; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7481 Fotografska dejav-

nost; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo.

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

Rg-101327

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01314 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu vpisa MARIS, zunanjetrgovon-
sko podjetje, p.o., sedež: Vita Kraigherja
8/I, Maribor, pod vložno št. 1/00708/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaz-
nambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka
ter spremembo firme in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.:
Firma: MARIS, zunanjetrgovinsko pod-

jetje, p.o. - v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kovač Silva, razrešena 12. 11.
1996; stečajni upravitelj Marin Dušan, Ma-
ribor, Štantetova 4, imenovan 12. 11. 1996.

Rg-101331

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00784 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu vpisa ZLATI MEDALJON, poob-
laščena investicijska družba, d.d., sedež:
Svetozarevska  cesta  10,  Maribor,  pod
vložno št. 1/09708/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča predložitev zapisnika
skupščine, spremembo zapisnikov, imeno-
vanje članov nadzornega sveta in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5850835
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Lunker Amalija, razrešena 3. 7.
1996; direktor Stonič Radovan, Pekre, Pod
izviri 7, imenovan 4. 7. 1996, zastopa druž-
bo z omejitvijo, da za sklenitev naslednjih
pogodb potrebuje soglasje nadzornega sve-
ta: pogodb, za katere je tako določeno s
poslovnim načrtom; plačilo provizije v del-
nicah investicijske družbe; najemanje in da-
janje posojil izven meje, določene s poslov-
nim načrtom; pogodb o prenosu opravljanja
poslov plačilnega prometa, hrambe vred-
nostnih papirjev in opravljanja poslov o na-
kupu in prodaji vrednostnih papirjev na bor-
zi; izplačilo predčasnih dividend.

Člani nadzornega sveta: Viher Ivan, Je-
senek Franc, Vidovič Lizika; Hohler Maks
in Hvalec Anton, izstopili 4. 7. 1996; Luk-
ner Amalija, Čeh Tone in Štrakl Franc, vsto-
pili 5. 7. 1996.

Rg-101332

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00780 z dne 20. 11. 1996 pri
subjektu  vpisa  ZLATA  MONETA  II,
pooblaščena investicijska družba, d.d., se-
dež: Svetozarevska 10, Maribor, pod vlož-
no št. 1/09679/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupšči-
ne, spremembo osnovnega kapitala, imeno-
vanje članov nadzorneg sveta in spremem-
bo statuta s temile podatki:

Matična št.: 5921074
Osnovni kapital: 7.755,313.000 SIT
Ustanoviteljica: PROBANKA, družba za

upravljanje, d.d., Maribor, Strossmayerjeva
11, vstop 21. 9. 1995, vložek 7.755,313.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Člani nadzornega sveta: Jazbec Marija,
Breznik Erna, Tomažič Emil in Hočevar
Adrijan, izstopili 4. 7. 1996; Vračko Ri-
hard, Bobek Dušan in Majcen Vlado, vsto-
pili 5. 7. 1996.

Rg-101333

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00531 z dne 19. 11. 1996
pri subjektu vpisa ZDRUŽENA KOMU-
NALA - TOPLOTNA OSKRBA, p.o., se-
dež: Jadranska cesta 28, Maribor, pod
vložno št. 1/00753/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje delovne
organizacije v javno podjetje - d.o.o., spre-
membo firme, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in tipa zastopnika ter uskladitev s
Standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5107199
Firma: JAVNO PODJETJE TOPLOT-

NA OSKRBA, d.o.o.
Skrajšana firma: TOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: j.p.
Osnovni kapital: 242,300.000 SIT
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 30.
11. 1995, vložek 242,300.000 SIT, odgo-
vornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vračko Rihard, Maribor, Ulica Frana
Kovačiča 11/a, imenovan 30. 11. 1995, za-
stopa družbo neoomejeno, razen pri prome-
tu z nepremičninami, kjer je potrebno so-
glasje ustanovitelja.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 40301
Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Di-
stribucija pare in tople vode; 4521 Splošna
gradbena dela; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 5154 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, in-
štalacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje.

Rg-101334

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00802 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa TVT, družba za proizvod-
njo toplovodnih kotlov, peči in klimatiza-
cije, d.o.o., sedež: Industrijska ulica 16,
Pekre-Limbuš, pod vložno št. 1/05630/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaz-
nambo sklepa o uvedbi stečajnega postop-
ka, spremembo firme in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5611644
Firma: TVT, družba za proizvodnjo to-

plovodnih kotlov, peči in klimatizacije,
d.o.o. - v stečaju

Skrajšana firma: TVT TERMEX, d.o.o.
- v stečaju

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marksl Radislav, razrešen 7. 7. 1995;
stečajni upravitelj Vran Darko, Maribor,
Ulica talcev 3, imenovan 7. 7. 1996.

Rg-101335

Okrožno  sodišče  v  Mariboru  je  s
sklepom Srg št. 96/01048 z dne 19. 11.
1996 pod št. vložka 1/10035/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5968291
Firma: EVTEKTOIDA, podjetje za sto-

ritve in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: EVTEKTOIDA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Selnica ob Dravi, Mariborska

45/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Veber Zoran, Celje, Škapi-

nova 15, vstop 27. 6. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Veber Zoran, imenovan 27. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 2735
Druga primarna predelava železa, jekla; pro-
izvodnja ferozlitin zunaj standardov ECSC;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neže-
leznih kovin; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 73101 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.

Rg-101336

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01084 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA RAČE,
p.o., sedež: Grajski trg 1, Rače, pod vlož-
no št. 1/00224/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5085292
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Prem-

zl Roman, razrešen 31. 8. 1996 kot ravna-
telj; Juršič Jožef, Maribor, Pot k mlinu 5,
imenovan 3. 6. 1996 za ravnatelja, ki zasto-
pa šolo z omejitvijo, da sklepa pogodbe o
najetju kreditov po sklepu sveta šole.

Rg-101337

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01241 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EFERL & CO., razvojni
biro, d.n.o., sedež: Loška 13, Maribor, pod
vložno št. 1/06507/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
neomejeno odgovornostjo v d.o.o., spre-
membo firme, družbenikov, dejavnosti, za-
stopnikov in družbene pogodbe ter uskladi-
tev s Standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5850428
Firma: EFERL & CO., razvojni biro,

d.o.o.
Skrajšana firma: EFERL & CO., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelji: Tehnološko-razvojni sklad

Republike Slovenije, d.o.o., Ljubljana, Šte-
fanova 15, vložil 400.000 SIT, Eferl Franc,
Kamnica, Pri šoli 45, Brestanica, vložil
640.000 SIT, in Eferl Zinka, Kamnica, Pri
šoli 45, Brestanica, vložila 560.000 SIT,
vstopili 15. 9. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Eferl Zinka, imenovana 15. 9.
1995, zastopa družbo z omejitvami, da mo-
ra za naložbe družbe, višje od protivredno-
sti 100.000 DEM, podpis pogodb o dolgo-
ročnem proizvodnem in poslovnem sodelo-
vanju, licenčnih in drugih pogodb s področ-
ja industrijske lastnine, podpis kreditnih,
kupoprodajnih in drugih pogodb, katerih po-
samezna vrednost presega protivrednost
250.000 DEM ali letna vrednost presega
protivrednost 500.000 DEM, dobiti pred-
hodno odobritev skupščine; Eferl Franc, raz-
rešen 15. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 73102 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-101340

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01298 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa EMPORIO, zunanjetrgo-
vinsko podjetje, d.o.o., sedež: Limbuško
nabrežje 15, Pekre-Limbuš, pod vložno št.
1/02314/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, dejavnosti in druž-
bene pogodbe ter uskladitev vpisa s Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5382092
Firma: EMPORIO, podjetje za trgovi-

no, posredništvo in storitve, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 5111

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, 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
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in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

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

Rg-101341

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01211 z dne 19. 11. 1996 pri
subjektu vpisa SABEX, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Ptujska 117,
Maribor, pod vložno št. 1/02776/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova firme, naslova družbenikov in za-
stopnikov, dejavnosti in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 5420636
Sedež: Maribor, Zlatiborska ulica 21
Ustanovitelja:  Božičnik  Stanislav  in

Božičnik Ana, oba iz Maribora, Zlatibor-
ska ulica 21, vstopila 31. 8. 1990, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Božičnik Stanislav, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovan 31. 8. 1990, in pro-
kuristka Božičnik Ana, imenovana 10. 5.
1994.

Dejavnost, izbrisana 19. 11. 1996: 6512
Drugo denarno posredništvo; 6522 Drugo
kreditno posredništvo; 6523 Drugo finanč-
no posredništvo, d.n.

Dejavnost, vpisana 19. 11. 1996: 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

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

Rg-101345

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00886 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ULMER, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Vodovodna ulica 7, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/08822/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5795613
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Dugar Andrej, razrešen 1. 6. 1996; di-
rektor Sembacher Siegfried, Graz 8045, Av-
strija, Ziegelstrasse 15/a, ki zastopa družbo
brez oemjitev, in prokurist Kikel Tone, Ore-
hova vas - Hotinja vas, Mejna ulica 5, ime-
novan 1. 6. 1996.

Rg-101349

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01184 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/10039/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981395
Firma: ING.KLAN, podjetje za inženi-

ring, proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Hoče, Pri Habakuku 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Klaneček Ivan, Hoče, Pri

Habakuku 28, vstop 3. 10. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Klaneček Ivan, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokuristka Klaneček Mateja
in Klaneček Petra, obe iz Maribora, Mai-
strova ulica 23, vsi trije imenovani 3. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana 26. 11. 1996: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 1430 Pridobiva-
nje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
pridobivanje mineralnih gnojil; 1450 Prido-
bivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2010
Žaganje 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; 2412 Pro-
izvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih ke-
mikalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih

osnovnih kemikalij; 2430 Proizvodnja krit-
nih barv, lakov in podobnih premazov, ti-
skarskih barv in kitov; 2462 Proizvodnja
sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja ete-
ričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih ke-
mikalij; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih
izdelkov, d.n.; 2513 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz gume; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2624 Pridobivanje druge tehnične kerami-
ke; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih iz-
delkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne ke-
ramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih
keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja stre-
šnikov, opeke in drugih keramičnih mate-
rialov za gradbeništvo; 2651 Proizvodnja
cementa; 2652 proizvodnja apna; 2653 Pro-
izvodnja mavca; 2661 Proizvodnja beton-
skih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Pro-
izvodnja izdelkov iz mavca za gradbeniš-
tvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske me-
šanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 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;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne 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
najem, skupaj z upravljalci strojev; 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; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
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nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 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;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73103 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

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-101352

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00315 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa MATA, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, gostinstvo in storitve,
d.o.o., sedež: Luke Kruniča 5, Miklavž na
Dravskem polju, pod vložno št. 1/05283/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah in Standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5594685
Firma: AVTOSVET NO. 1, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOSVET NO. 1,

d.o.o.
Sedež: Maribor, Sokolska ulica 29
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Veldin Dušan, razrešen

16. 1. 1996; Mernik Igor, Maribor, Koroška
59, in Simrajh Viktor, Maribor, Kamniška
ulica 26, vstopila 16. 1. 1996, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Veldin Dušan, razrešen 16. 1. 1996; di-
rektorja Mernik Igor in Simrajh Viktor, ime-
novana 16. 1. 1996, samostojno lahko skle-
pata posle le v primeru posredovanja naku-
pa in prodaje vozil (posredniške pogodbe),
izplačevanja vozil komitentu po dogovorje-
ni ceni in razpolaganja z gotovino do višine
1,000.000 SIT (en milijon tolarjev) za na-
kup vozil.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 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; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami.

Rg-101355

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01154 z dne 13. 12. 1996 pri
subjektu vpisa CVIJA-NOVAK, proizvod-
nja, usluge, trgovina, d.o.o., sedež: Vr-
banska 86,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/05797/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, naslova firme, os-
novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah in Standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5617421
Firma: EKOMET, proizvodnja, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EKOMET, d.o.o.
Sedež: Maribor, Gregorčičeva 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Cvija Zoran in Novak Zla-

ta, izstopila 10. 9. 1996; Podlipnik Borut,
Maribor, Krekova 5, Brezovnik Miroslav,
Maribor, Betnavska 129, Kotnik Rajko, Ma-
ribor, Dornikova 2, Klamar Senta, Maribor,
Strossmayerjeva 17, in Cvikl Marjan, Mari-
bor, Borštnikova 53, vstopili 10. 9. 1996,
vložili po 300.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Cvija Zoran in družbenica Novak Zlata,
razrešena 10. 9. 1996; direktor Kotnik Raj-
ko, ki zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kuristka Klamar Senta, oba imenovana 10.
9. 1996.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metalurgija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje ko-
vin; 2852 Splošna mehanična dela; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d.n.; 3410 Proizvodnja mo-
tornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme
za motorna vozila in njihove motorje; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in od-

padkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostan-
kov in odpadkov; 50101 Trgovina na debe-
lo 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; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 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 drugiomi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5263 Druga trgo-
vina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Stori-
tve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje 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.; 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; 7412
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Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 74831 Preva-
janje; 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.; 90001 Zbiranje in odvoz
odpadkov; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 9272 Druge dejavnosti za sprosti-
tev, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

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-101358

Okrožno  sodišče  v  Mariboru  je  s
sklepom Srg št. 96/01343 z dne 13. 12.
1996 pod št. vložka 1/10050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5986974
Firma:  ADIDA,  trgovina  in  storitve,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Pod stolnim vrhom 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Furlan Helena, Maribor,

Pod stolnim vrhom 9, vstop 20. 11. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Furlan Helena, imenovana 20. 11.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve usnjenih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom.

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

Rg-101359

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01007 z dne 13. 12. 1996
pod št. vložka 1/10052/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev tuje po-
družnice s temile podatki:

Matična št.: 5968348
Firma:   BIOMEDICA,   Gesellschaft

m.b.H., Divischg. 4, 1210 Dunaj, Avstrija,
Podružnica Maribor

Pravnoorg. oblika: podružnica
Sedež: Maribor, Slokanova 12
Ustanovitelj: BIOMEDICA Gesellschaft

m.b.H., Wien 1210, Avstrija, Divischg. 4,
vstop 25. 7. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jesenšek Tadej, Maribor, Slokanova
12, imenovan 25. 7. 1996, zastopa podruž-
nico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na
debelo.

Rg-101361

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00835 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa BIROMATIK, podjetje za
računalniško obdelavo podatkov, d.o.o.,
sedež: Ulica Staneta Severja 16, Maribor,
pod št. vložka 1/01139/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5310393
Ustanovitelji: Jelen Miran, Maribor, I.

Internacionale 22, vstop 22. 11. 1989, vlo-
žek 495.333,34 SIT, Pivka Marjan, Mari-
bor, Turnerjeva 26, vstop 22. 11. 1989, vlo-
žek 16.000 SIT, Jeler Mihelca, Maribor, I.
Internacionale 30, vstop 22. 12. 1994, vlo-
žek 495.333,33 SIT, in Meklav Dani, Fram,
Morje 48/a, vstop 22. 12. 1994, vložek
495.333,33 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Rg-101362

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01212 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa TELOH, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Moše Pija-
de 26, Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/03317/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, po-
slovnih deležev in dejavnosti ter uskladitev
vpisa s Standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5444276
Osnovni kapital: 137,855.703,73 SIT
Ustanovitelja: Maček Zdenko, Sloven-

ska Bistrica, Moše Pijade 26, vstop 23. 12.
1990, vložek 103,391.777,80 SIT, Kovač
Stanislav, Slovenska Bistrica, Titova 67, vs-
top 28. 7. 1993, vložek 34,463.925,93 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

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-101363

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01416 z dne 13. 12. 1996 pri
subjektu vpisa ZDENEX, trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Šentilj 51, Šentilj v Slo-
venskih goricah, pod vložno št. 1/06386/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaza-
nambo sklepa o uvedbi stečajnega postop-
ka, spremembo firme in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5763827
Firma:  ZDENEX,  trgovsko  podjetje,

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

stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorja Čare Manica in Čare Marjan, razre-
šena 9. 12. 1996; stečajni upravitelj Stopni-
šek Alojz, Maribor, Na trati 23, imenovan
9. 12. 1996.

Rg-101364

Okrožno  sodišče  v  Mariboru  je  s
sklepom Srg št. 96/01265 z dne 12. 12.
1996 pod št. vložka 1/10049/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5981549
Firma: ISTA, podjetje za nepremični-

ne, gradbeništvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ISTA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Žitna ulica 12
Osnovni kapital: 1,707.900 SIT
Ustanovitelja: Lukas Suzana, Maribor,

Cesta XIV. divizije 11, in Bokan Franc, Ma-
ribor, Smetanova ulica 31, vstopila 30. 10.
1996, vložila po 853.950 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Lukas Suzana in direktor Bokan
Franc, ki zastopa družbo brez omejitev, ime-
novana 30. 10. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 74203 Arhitektura in
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gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

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

Rg-101366

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01202 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa WASTI, trgovina in pro-
izvodnja,  d.o.o.,  sedež:  Sladki  vrh  50,
Sladki vrh, pod vložno št. 1/04156/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, dejavnosti, tipa zastopnika in druž-
bene pogodbe ter uskladitev vpisa s Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5535956
Firma: WASTI, podjetje za storitve, tr-

govino, kmetijstvo, turizem in rekreacijo,
d.o.o.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Weingerl Verner Janez, Sladki vrh 50,
imenovan 25. 4. 1991, zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Weingerl Petra,
Kurzenmoor 2201, Nemčija, Seester 2, ime-
novana 5. 12. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske stori-
tve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4532 Izolacijska
dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5523 Druge nasta-
nitve za krajši čas; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-101367

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01252 z dne 12. 12. 1996
pod št. vložka 1/10047/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981484
Firma: FREESTYLE, družba za trgo-

vino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FREESTYLE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Koroška cesta 61
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj:  Glavič  Tomaž,  Ruše,

Falska  cesta  43,  vstop  21. 10. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glavič Tomaž, imenovan 21. 10.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-101371

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01200 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa SEJMAR, podjetje za sej-
marsko, propagandno in storitveno de-
javnost,  d.o.o.,  sedež:  Ulica  heroja  Zi-
danška 18,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/08659/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo dejavnosti, zastopnikov,
tipa zastopnika in družbene pogodbe ter
uskladitev vpisa s Standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5777437

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Podhostnik Vladimir, razrešen 15. 9.
1995; Marković Majda, Miklavž na Drav-
skem polju, Ulica svobode 67, razrešena 30.
6. 1996 kot direktorica in imenovana 1. 7.
1996 za prokuristko, in direktor Kovačič
Alojz, Maribor, Poštna ulica 1, ki zastopa
družbo brez omejitev , imenovan 1. 7. 1996.

Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 50301
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 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; 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; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7440 Ekonomsko propagiranje; 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.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-101372

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01230 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa PROPREA, družba za pro-
met z nepremičninami, d.o.o., sedež: Du-
šana Mravljaka 21, Maribor, pod vložno
št. 1/09825/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5929563
Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 6720

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.
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Pod šifro 67.20 se dopiše, kar obsega
posredovanje in zastopanje za zavarovalni-
ce, snemanje rizikov za zavarovalnice,
obravnavanje in ocenjevanje škod ter inte-
lektualne in tehnične stritve v zvezi z zava-
rovalnimi in pozavarovalnimi posli.

Rg-101373

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01186 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa FAMOS, oblikovanje, izde-
lava in prodaja nakita, d.o.o., sedež: Ko-
roška 118, Maribor, pod vložno št.
1/05791/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti
in akta o ustanovitvi ter uskladitev vpisa s
Standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5617006
Firma: FAMOS, oblikovanje, izdelava

in popravilo nakita, posredništvo, trgovi-
na, d.o.o.

Sedež: Limbuš, Pod izviri 7
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 3661

Proizvodnja bižuterije; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 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; 5273 Popravilo ur, nakita.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Rg-101374

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01218 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa TRGO JAMI, podjetje za
trgovino, storitve, proizvodnjo in za-
stopstva, d.o.o., sedež: Borštnikova 45,
Maribor, pod vložno št. 1/06429/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naslova firme, dejavnosti in družbene po-
godbe ter uskladitev vpisa s Standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5656877
Sedež: Maribor, Glavni trg 17/b
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1996: 0111 Pri-

delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinigradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja pra-
šičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja dru-
gih živali; 01411 Urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1512 Proizvodnja in konzervi-
ranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-

izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga prehrana in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1586
Predelava čaja in kave; 1589 Proizvodnja
drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih
pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermen-
tiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netka-
nih tekstilij in izdelkov iz njih, razen obla-
čil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih ob-
lačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
1521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 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; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50401 Tr-
govina 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s su-
rovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5141 Trgovina na debelo s

tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 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.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Rg-101379

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00689 z dne 10. 12. 1996 pri
subjektu vpisa METALNA TIS, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Za-
grebška 20,  Maribor,  pod  vložno  št.
1/04484/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov in akta o ustanovitvi s temile
podatki:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 54 – 5. IX. 1997 Stran 3971

Matična št.: 5536197
Ustanovitelj: METALNA, tovarna inve-

sticijske opreme, d.o.o., izstop 10. 4. 1996;
Rautar Janez, Maribor, Tuškova ulica 37,
vstop 19. 4. 1996, vložek 1,527.211 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Koren Vladimir, razrešen 19. 4. 1996;
direktor Rautar Janez, imenovan 19. 4. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 12. 1996: 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živil-
sko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja
strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za in-
dustrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila; proizvodnja prikolic in polpriko-
lic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opre-
me za motorna vozila in njihove motorje;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 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; 5161 Trgovina na debelo z obdeloval-
nimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z grad-
benimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-

tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

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

Rg-101380

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01146 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa TARTUFFE, storitveno in
trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Zgornje
Hoče 56/a, Hoče, pod vložno št. 1/07337/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnega deleža, de-
javnosti in zastopnikov, uskladitev s Stan-
dardno klasifikacijo dejvnosti in spremem-
bo družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5710103
Ustanovitelja: Prosenjak Marko, Hoče,

Zgornje Hoče 56/a, vstopil 16. 12. 1992, in
Vernik Tatjana, Hoče, Hoška ulica 46, vsto-
pila 19. 12. 1995, vložila po 763.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Prosenjak Marko, imenovan 16. 12.
1992, zastopa družbo brez omejitev, in pro-
kuristka Vernik Tatjana, imenovana 19. 12.
1995.

Dejavnost, vpisana 12. 12. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 5156 Trgovina na debelo z drugimi po-
lizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 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 v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-101386

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01249 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa KLEM-COMMERCE, ex-
port-import, proizvodnja, storitve in tr-
govina, d.o.o., sedež: Počehova 14/a, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/03029/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5490588
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 6023

Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Rg-101388

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01434 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa EQUIP, projektiranje, in-
ženiring, izvajanje, trgovina, d.o.o., se-
dež: Kersnikova 15/a, Maribor, pod vlož-
no št. 1/06838/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika in tipa
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5948924
Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-

kurist Šnajder Timotej, Maribor, Kersniko-
va 15/a, imenovan 10. 12. 1996, direktorica
Šnajder Suzana, Maribor, Prešernova ulica
10, imenovana 10. 12. 1996, zastopa družbo
brez omejitev, in peokurist Šnajder Ivan,
Maribor, Kersnikova 15/a, imenovan 23. 7.
1996.

Rg-101393

Okrožno  sodišče  v  Mariboru  je  s
sklepom Srg št. 96/01404 z dne 20. 12.
1996 pod št. vložka 1/10056/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5987105
Firma: UPRA-STAN, družba za stori-

tve z nepremičninami, proizvodnja in tr-
govina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ruše, Ulica Ruške čete 3
Osnovni kapital: 1,515.679 SIT
Ustanovitelja:  Fleisinger  Zdenka,  vlo-

žila  750.000 SIT,  in  Fleisinger  Marjan
Božidar,  vložil  765.679 SIT,  vstopila
10. 12. 1996, oba iz Selnice ob Dravi, Zgor-
nja Selnica 31/a, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fleisinger Zdenka, imenovana 10.
12. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3710 Reciklaža ko-
vinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4020 Oskrba s plinastimi gorivi po plino-
vodni mreži; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč 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; 4542 Vgrajevanje stvabnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
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4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 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; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5522 Stori-
tve kampov; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Rg-101394

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01418 z dne 19. 12. 1986
pod št. vložka 1/10055/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5987164
Firma: CHEMTECH, kemijska meril-

na tehnika, d.o.o.
Skrajšana firma: CHEMTECH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3-5
Onovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kleinschek Ivanka, Mari-

bor, Igriška 43, vložila 765.000 SIT, in Ri-
bitsch Volker, Graz 8010, Avstrija, Rudolf-
strasse 23, vložil 735.000 SIT, vstopila 6. 6.
1996, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Kleinschek Ivanka, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Ribitsch Volker,
imenovan 6. 6. 1996.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1986: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje, tehnični preiz-
kusi in analize.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen z
orožjem in strelivom.

Rg-101395

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01239 z dne 19. 12. 1996
pri subjektu vpisa KJC, export-import,
trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
sedež: Tomšičeva 2, Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/07495/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, na-
slova firme, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, prebivališča ustanovitelja in zastopni-
ka ter dejavnosti in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in Stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5712025

Firma: KO-GLAS, trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: KO-GLAS, d.o.o.
Sedež: Slovenska Bistrica, Svetozarev-

ska 14
Osnovni kapital: 2,270.000 SIT

Ustanovitelja:  Košir  Jožef,  vstopil
7. 12. 1992, vložil 1,070.000 SIT, in Košir
Cvetka, vstopila 16. 10. 1996, vložila
1,200.000 SIT, oba iz Slovenske Bistrice,
Svetozarevska 14, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Košir Jožef, imenovan 7. 12. 1992,
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist-
ka  Košir  Cvetka,  imenovana  16. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 2733
Hladno profiliranje; 2745 Proizvodnja dru-
gih neželeznih kovin; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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
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 tr-
govini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5144 Trgovina na debe-
lo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-

gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55401 Točenje pijač in napit-
kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladičenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizer-
skih salonov; 93022 Dejavnost kozmetič-
nih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih
salonov; 9303 Druge storitve za nego tele-
sa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge
storitvene 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 v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-101396

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01398 z dne 20. 12. 1996
pod št. vložka 1/10057/00 vpisalo v sodni
register  tega  sodišča  ustanovitev  družbe
z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5987091
Firma: AGROFANTAZIJA URŠIČ &

CO., podjetje za trgovino, storitve in po-
sredništvo, d.n.o.

Skrajšana  firma:  AGROFANTAZIJA
URŠIČ & CO., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Maribor, Tržaška cesta 85
Ustanovitelja: Uršič Marjan - avtomeha-

nik, Maribor, Ulica Pohorskega bataljona
45, in Schwarz Andreja - profesorica, Lim-
buš - Bistrica ob Dravi, Osojna ulica 3, vsto-
pila 5. 12. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Uršič Marjan, imenovan 5. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 12. 1996: 01411
Irejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih površin; 01412 Druge storitve za rast-
linsko pridelavo; 2931 Proizvodnja traktor-
jev; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 50101 Trgovina na debelo
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi 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; 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; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializira-
nih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnina v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Uprav-
ljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbe-
nih strojev in opreme v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro G 52.488 se dopiše razen orož-
ja in streliva.

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

Rg-101397

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01351 z dne 23. 12. 1996
pod št. vložka 1/10058/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev skupnosti
lastnikov večstanovanjske hiše s temile po-
datki:

Matična št.: 5057701
Firma:   SKUPNOST   LASTNIKOV

VEČSTANOVANJSKE  HIŠE,  ULICA
MOŠE PIJADA 23, 23/a, 23/b, 23/c, Ma-
ribor

Skrajšana  firma:  SKUPNOST  LAST-
NIKOV

Pravnoorg. oblika: skupnost lastnikov
Sedež:  Maribor,  Ulica  Moše  Pijada

23/b
Ustanovitelji: lastniki stanovanj, Ulica

Moše Pijade 23, 23/a, 23/b, 23/c, Maribor,
vstopili 14. 10. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Le-
pojević Momčilo, Maribor, Ulica Moše Pi-
jada 23/b, imenovan 24. 10. 1996, zastopa
skupnost lastnikov kot njen predsednik z
omejitvami: pri stroških vzdrževanja, ki pre-
segajo 50.000 SIT, si mora predsednik zbo-
ra skupnosti lastnikov predhodno pridobiti
ponudbe vsaj dveh izvajalcev in se odločiti
glede na ugodnejšo ceno in kvaliteto po-
nudnika pri stroških, ki presegajo 100.000
SIT, pa mora na podlagi predhodno pridob-
ljenih ponudb sklicati zbor skupnosti lastni-
kov zaradi pridobitve soglasja za sklenitev
pogodbe.

Dejavnost, vpisana 23. 12. 1996: 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.

Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti
družbe z vsem svojim premoženjem.

Rg-101401

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01282 z dne 9. 12. 1996 pri
subjektu vpisa FRUTAMA, trgovina, pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., sedež: Ljubljan-
ska 81, Maribor, pod vložno št. 1/10013/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naslova firme s temile podtki:

Matična št.: 5981212
Sedež: Maribor, Jadranska cesta 25

Rg-101823

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01206 z dne 22. 11. 1996 pri
subjektu vpisa HIMOMONTAŽA, družba
za  montažo,  proizvodnjo  in  storitve,
d.o.o., sedež: Partizanska cesta 28-30, Ma-
ribor, pod vložno št. 1/09457/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova firme, družbenikov, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5494028
Sedež: Maribor, Čufarjeva ulica 5
Ustanovitelj: Kokol Anton, Maribor,

Razlagova 17, vstopil 20. 12. 1995, Mlade-
nič Marjan, Maribor, Pod vinogradi 6, Bre-
stanica, vstopil 8. 7. 1996, in Penšek Igor,
Orehova vas, Mariborska cesta 22, Slivnica,
vstopil 19. 9. 1996, vložili po 500.666,66
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 22. 11. 1996: 2830
Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
centralno ogrevanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.
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Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 578/95 Rg-450

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

Družba TRGOVINA GLUŠIČ IN PAN-
TNER, podjetje za proizvodnjo in trgovi-
no, d.n.o., preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Glušič Peter, Titova 33, Laško in Glušič
Nada, Klemenčičeva 3, Ljubljana, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 29. 5.
1995.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 30. 6. 1997

Srg 884/95 Rg-451

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

Družba ERBO, trgovina, proizvodnja
in storitve, d.o.o., Nazarje 189, Nazarje,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Dobrovc Boštjan, Nušičeva 14, Celje, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 25. 10.

1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 12. 6. 1997

Srg 4144/94 Rg-24883

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

Družba  BETONAL,  gradbeništvo  in
betonska galanterija, d.o.o., Male Bra-
slovče 12/a, Braslovče, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Drešček Sašo, Parižlje 59, Braslovče in Pri-
slan Peter, Male Braslovče 12/a, Braslovče,
ki prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 28. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 10. 1995

LJUBLJANA

Srg 6424/96 Rg-452

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

Družba GAL TECH, svetovanje, raz-
voj, inženiring in trženje, d.o.o., Bebler-
jev trg 6, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 12. 1994.

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

Ustanovitelj je Sergej Gabršček, Ljub-
ljana, Beblerjev trg 6, z ustanovitvenim ka-
pitalom 5.614 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustavnovitveni kapital v znesku
5.614 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 11. 12. 1996

Srg 5962/96 Rg-453

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

Družba B–TEM, d.o.o., Podjetje za
projektiranje, trgovino, posredovanje in
zastopanje, Okrogarjeva 9, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boris Žarković, Omera
Maslića 16B, Sarajevo, BIH, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustavnovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na direktorico
družbe Jasminko Kermavner, Okrogarjeva
9, 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 20. 2. 1997

Srg 5089/96 Rg-454

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

Družba WEIT, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, razvojni inženiring, trgovino in
storitve, Brezovica, Tržaška 583, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 7. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ševerkar Marija, Tr-
žaška 583, Brezovica pri Ljubljani, z usta-
novitvenim kapitalom 107.000 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustavnovitveni kapital v znesku
107.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

Zoper  sklep  skupščine  o  prenehanju
družbe  po  skrajšanem  postopku  je  v
smislu 396. in 397. člena zakona o gospo-
darskih družbah 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 Ljubljani

dne 5. 3. 1997

Srg 4261/96 Rg-455

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

Družba MS GRAFIKA, proizvodnja,
trgovina, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Tržaška 86, reg. št. vl. 1/7492/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marko Kratochwill,
Slomškova 9, Ljubljana in Milan Simčič,
Kongresni trg 6, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustavnovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.000 SIT.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15. dneh od 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 8. 11. 1996

Srg 3898/96 Rg-456

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

Družba MESING STIL, podjetje za iz-
delavo drobnih predmetov in opreme za
interiere, d.o.o., Bežigrad 13, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Lokošek Uroš, Bežigrad
13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustavnovitveni 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-
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dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 1. 1997

Srg 1710/97 Rg-457

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

SANIA, podjetje za trgovino in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, Skapinova 1, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 3. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ožura Viktor, Trg zbora
odposlancev 74, Kočevje, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustavnovitveni 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 3. 7. 1997

Srg 609/97 Rg-458

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

EUROTRONIC, export-import, d.o.o.,
Cesta na Laze 9, Ljubljana, reg. št. vl.
1/24025/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 9. 1. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zaunmayr Josef, Hafel
116, Firscham, Avstrija, z ustanovitvenim
kapitalom 1,686.468 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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 14. 5. 1997

Srg 5835/96 Rg-460

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

Družba GTS OPEKA, d.o.o., Stari trg,
podjetje za gostinstvo, trgovino in stori-
tve, Ul. Bračičeve brigade 19, 1386 Stari
trg pri Ložu, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 14. 11.
1996.

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

Ustanovitelja sta Opeka Marija in Opeka
Janez, oba Videm 20, Cerknica, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,550.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na oba ustanovitelja Opeka Marijo in
Opeka Janeza.

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. 8. 1997

Srg 6730/96 Rg-461

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

Družba EURODEAL, d.o.o., Ljubljana,
Livada 5, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 11. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je INTERFIN, d.o.o., Ljub-
ljana, Livada 5, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje 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 21. 8. 1997

Srg 233/97 Rg-462

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

Družba URBAS P & A, podjetje za go-
stinstvo, trgovino in transport, k.d., Ra-
kek, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 20. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Urbas Peter in Urbas
Anton, oba Ivanje selo 7b, Rakek, z ustano-
vitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Urbas Petra in Urbas Antona, na vsakega
do ene polovice.

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 24. 6. 1997

MARIBOR

Srg 1338/96 Rg-446

Družba  KOSTANJŠEK  –  trgovsko,
prevozniško in storitveno podjetje d.o.o.,
Zg.  Poljčane,  Na  Boč  25,  reg.  št.  vl.
1/6189-00, katere družbenik je Kostanjšek
Mihael, Na Boč 25, Zgornje Poljčane, po
sklepu družbenika z dne 19. 11. 1996 pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Kostanjšek
Mihael.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 6. 1997

Srg 955/96 Rg-447

Družba IMIT, turizem, storitve in tr-
govina, export-import, d.o.o., Maribor,
Krekova ul. 2, reg. št. vl. 1/8118-00, katere
družbeniki so Pocajt-Hauc Irena, Krekova
ul. 2, Maribor, Krajnc Marjan, Trčova 275,
Maribor in Tušek Jasna, Svetozarevska 22,
Maribor, po sklepu družbenikov z dne 2. 8.
1996 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Pocajt-Hauc
Irena, Krajnc Marjan in Tušek Jasna.

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 sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 10. 6. 1997

Srg 953/96 Rg-448

Družba   AVTOŠOLA   ŠTUDENT,
d.o.o., Maribor, Dragonjeva ul. b.š., reg.
št. vl. 1/6285-00, katere družbeniki so Čer-
pes Boris, Cesta zmage 62, Maribor, Don-
ko Franc, Jareninski dol 47/a, Jarenina,
Gregorčič Zdeno, Hribarjeva 89, Zgornja
Polskava, Krajnc Marjan, Trčova 275, Ma-
ribor in Kramberger Miro, Gregorčičeva
12, Maribor, po sklepu družbenikov z dne
2.  8.  1996  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Čerpes Bo-
ris, Donko Franc, Gregorčič Zdeno, Krajnc
Marjan in Kramberger Miro.

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 sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 10. 6. 1997

Srg 1238/95 Rg-449

Družba  Reklamno  podjetje  »EURO-
PLAKAT«, d.o.o., Glavni trg 17, Mari-
bor, reg. št. vl. 1/6438-00, katere ustanovi-
telj je EUROPLAKAT INTERNATIONAL
WERBEGESELLCHAFT, m.b.H., Dunaj,
Liftasstrase 6, Avstrija, po sklepu ustanovi-
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telja družbe z dne 30. 10. 1995 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel EURO-
PLAKAT INTERNATIONAL WERBEGE-
SELLCHAFT, m.b.H.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 8. 7. 1996

Srg 1170/96 Rg-459

Družba KOREKT, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Mariborska c. 63, Selnica ob
Dravi, reg. št. vl. 1/5017/00, katere družbe-
niki so Kotnik Karl in Kotnik Avrelija, oba
Mariborska c. 63, Selnica ob Dravi ter Re-
žonja Vera, Aškerčeva ul. 37, Ruše, po skle-
pu družbenikov z dne 21. 4. 1994 preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Kotnik
Karl, Kotnik Avrelija in Režonja Vera.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 9. 7. 1997

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 67/96-9 R-138

Jožef Gričar, nazadnje stanujoč Apnenik
št. 4, roj. 1. 3. 1936 je pogrešan (na predlog
Martine Skerbec, Ul. Ante Kovačića
20/XVI, Reka, Republika Hrvaška).

Skrbnik je Nikola Padevski, Jerebova ul.
18, Novo mesto.

Okrajno sodišče Novo mesto

dne 15. 7. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah

P 120/97 R-141

To sodišče je po sodnici Evelin Toroš, v
pravdni zadevi tožeče stranke Zavaroval-

nice Triglav, d.d., Ljubljana, OE Nova Go-
rica, ki jo zastopa odvetnik Emil Mozetič
zoper toženo stranko Marušič Romea, na-
slov neznan, zaradi plačila 280.040 SIT
sklenilo:

na  podlagi  določila  5.  točke  drugega
odstavka  84.  člena  zakona  o  pravdnem
postopku  se  toženi  stranki  Marušič  Ro-
meu,  naslov  neznan  (zadnji  znani  naslov
Oševljek  5,  Renče)  postavlja  začasna
zastopnica  Breda  Mattiazzi,  strokovna
sodelavka  Okrajnega  sodišča  v  Novi
Gorici, ki bo zastopala toženo stranko v
pravdni zadevi P 120/97 vse dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Novi Gorici

dne 19. 8. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

St 11/96-46 S-342

Z dnem 25. 8. 1997 se v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika Agro trade, iz-
voz-uvoz – nabava in prodaja živine,
d.o.o. – v stečaju, začne postopek prisilne
poravnave v stečaju.

Dolžnosti upravitelja prisilne poravnave
opravlja stečajni upravitelj Bojan Pevec,
mag. ek. in dipl. inž. el. iz Martjanec 76/a.

Upnike  dolžnika,  ki  svojih  terjatev
niso  prijavili  v  stečajnem  postopku  v
roku  dveh  mesecev  po  objavi  začetka
stečajnega postopka v Uradnem listu RS
pozivamo, da v roku 30 dni, po objavi okli-
ca v Uradnem listu RS poravnalnemu sena-
tu prijavijo svoje terjatve z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili.

Upniki  dolžnika  lahko  z  obrazloženo
pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve dru-
gih upnikov prijavljenih v postopku prisil-
ne poravnave v stečaju v roku 30 dni po
izteku 30 dnevnega roka za prijavo terja-
tev.

Predlagatelja Leopold Jerič in Rozalija
Jerič, Dokležovje, Trate 7, morata v roku 8
dni od dneva prejema tega sklepa založiti
predujem 300.000 SIT na žiro račun tukajš-
njega sodišča 51900-697-45335.

Kolikor predlagatelj predujma v postav-
ljenem roku ne bo založil, bo sodišče v skla-
du s členom 27/III ZPPSL postopek prisilne
poravnave v stečaju ustavilo.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so naslednji upniki:

– SKB banka, d.d., Ljubljana,
– Fertil, d.o.o., Trebnje,
– Hoga, d.o.o., Hoče,
– BMX Trgovsko podjetje, d.o.o., Ljub-

ljana,
– Liljana Jureš, delavski zaupnik.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 25. 8. 1997

St 14/93-195 S-343

To sodišče je s sklepom opr. št. St 14/93
z dne 22. 8. 1997 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom Novoles, Novi am-

bient, d.o.o., Straža, Na žago 6 – v stečaju,
zaključi.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 22. 8. 1997

St 14/97-42 S-344

To sodišče objavlja na podlagi drugega
odstavka 52. člena zakona o prisilni porav-
navi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št.
67/93 in 39/97) oklic:

Okrožno sodišče v Kopru razpisuje na-
rok za prisilno poravnavo nad dolžnikom
Cimos Tovarna Koper, d.o.o., Proizvod-
nja  avtomobilskih  delov  Koper,  ki  bo
9. 10. 1997 ob 9. uri, v razpravni dvorani št.
135/I.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije (z dopolnitvijo) ogledajo v
stečajni pisarni tukajšnjega sodišča (soba
208/II), v stečajni pisarni Okrožnega so-
dišča v Ljubljani in Okrožnega sodišča v
Mariboru, in sicer med uradnimi urami za
stranke.

Upniki, ki so ali bodo o prisilni poravna-
vi glasovali pisno, naj glasovnico z origi-
nalnim podpisom in žigom pošljejo porav-
nalnemu senatu, skupaj z dokazilom, da je
glasovnico podpisal zakoniti zastopnik ozi-
roma oseba, pooblaščena za zastopanje up-
nika. Pri glasovanju se bodo upoštevale ti-
ste pisne glasovnice, ki bodo na senat pris-
pele do zaključka naroka.

St 15/97 S-345

To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena (Ur. l. RS, št. 67/93, 8/96  in
39/97) objavlja oklic:

Okrožno sodišče v Kopru razpisuje na-
rok za prisilno poravnavo nad dolžnikom
Cimos Tovarna Senožeče, d.o.o., Pro-
izvodnja avtomobilskih delov Senožeče,
Senožeče 17, ki bo dne 14. 10. 1997 ob 9.
uri, v sobi št. 153/I.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo v sobi št. 208/II tu-
kajšnjega sodišča ter v stečajni pisarni
Okrožnega sodišča v Mariboru med uradni-
mi urami za stranke.

Upniki, ki so ali bodo o prisilni poravna-
vi glasovali pisno, naj poravnalnemu senatu
pošljejo glasovnico z originalnim podpisom
in žigom skupaj z dokazom, da je vlogo
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri gla-
sovanju se bodo upoštevale tiste pisne gla-
sovnice, ki bodo na senat prispele do za-
ključka naroka.

St 13/97 S-346

To sodišče je s sklepom opr. št. 13/97 z
dne 29. 8. 1997 nad družbo Adriata spe-
cializirana zavarovalniška zastopniška
družba, d.o.o., Koper, Ljubljanska 3/a,
Koper, začelo stečajni postopek in ga ta-
koj zaključilo ter po pravnomočnosti skle-
pa odredilo izbris družbe iz sodnega regi-
stra.

Zoper sklep z dne 29. 8. 1997 se upniki
lahko pritožijo v 15 dneh po objavi sklepa v
Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 29. 8. 1997
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 61 La-188

Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zapos-
lenim, upokojencem) do interne razdelitve
in notranjega odkupa delnic. Javni poziv je
bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št.
8, dne 12. II. 1996 in dnevniku Delo dne 9.
2. 1996. Istočasno je bil javni poziv objav-
ljen tudi na oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 30. 9. 1997.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po telefonu
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjet-
ja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Ob-3721

Osnovna šola Ivana Groharja, Podlub-
nik 1, Škofja Loka, objavlja prosto delov-
no mesto

učitelja športne vzgoje
Pogoji: ustrezna izobrazba po zakonu o

osnovni šoli.
Delovno razmerje bo kandidat-ka skle-

nil-a: za določen čas (od 1. 9. 1997 do 31.
12. 1997) s polnim delovnim časom.

Prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljite na zgornji na-
slov v roku 8 dni po objavi.

Osnovna šola Ivana Groharja
Škofja Loka

Št. 122-17/97 Ob-3722

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I.  na podlagi 30. člena zakona o držav-

nem pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 20/97):
a)
– 6 prostih mest državnih pravobra-

nilcev na Državnem pravobranilstvu na
sedežu v Ljubljani,

b)
– 6 prostih mest pomočnikov državnih

pravobranilcev na Državnem pravobra-
nilstvu na sedežu v Ljubljani;

– 1 prosto mesto pomočnika državne-
ga pravobranilca na Državnem pravobra-
nilstvu, zunanji oddelek v Kopru;

– 1 prosto mesto pomočnika državne-
ga pravobranilca na Državnem pravo-
branilstvu, zunanji oddelek v Novi Go-
rici;

– 1 prosto mesto pomočnika državne-
ga pravobranilca na Državnem pravobra-
nilstvu, zunanji oddelek v Novem mestu.

Razpisni pogoji:
K I/a; diplomirani pravnik, ki izpolnjuje

splošne pogoje določene v 25. členu zakona
o državnem pravobranilstvu in posebne po-
goje za imenovanje na mesto državnega pra-
vobranilca, določene v 26. členu zakona o
državnem pravobranilstvu.

Prednost bodo imeli kandidati z znanjem
s področij:

– denacionalizacije,
– gospodarskega in finančnega prava,
– gospodarskega in finančnega prava z

mednarodnim elementom in
– civilnega prava s poudarkom na prav-

nem svetovanju;
K I/b; diplomirani pravnik, ki izpolnjuje

splošne pogoje določene v 25. členu zakona
o državnem pravobranilstvu in posebne po-
goje za imenovanje na mesto pomočnika
državnega pravobranilca, določene v 27.
členu zakona o državnem pravobranilstvu.

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. 97/97 Ob-3489

Upravni odbor, Kmetijska zadruga Vuze-
nica z.o.o., Vuzenica, razpisuje v skladu s 46.
točko pravil zadruge naslednjo delovno mesto

direktorja zadruge
Prijavljeni kandidati za direktorja zadru-

ge morajo poleg pogojev, določenih po za-
konu, izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

– da imajo najmanj višjo izobrazbo
ustrezne smeri,

– pet let dela na vodilnih, vodstvenih de-
lovnih mestih v gospodarstvu,

– kandidati morajo skupaj s prijavo na
razpis predložiti tudi program dela in razvo-
ja zadruge za mandatno obdobje.

Mandatna doba imenovanega kandidata
bo trajala 4 leta, z možnostjo ponovnega
imenovanja.

Kandidati morajo v 8 dneh od dneva raz-
pisa predložiti upravnemu odboru na sedež
Kmetijske zadruge Vuzenica z.o.o., Vuze-
nica, Livarska 12, ustrezno vlogo in vso
zahtevano dokumentacijo za izpolnjevanje
pogojev.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po končani izbiri kandidata.

Kmetijska zadruga, z.o.o.
Vuzenica

Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Št. 012-1/96-112 Ob-3693

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Kočevje, kont. oseba Vlasta Ma-
rušič, dipl. jur., Ljubljanska c. 26, Kočevje,
tel. 855-468, faks 855-531.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja nove Os-
novne šole ob Rinži v Kočevju; gradbe-
no-obrtniška in inštalacijska dela ter zu-
nanja ureditev; neto površina objekta
5400 m2.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 700,000.000
SIT, začetek 1. 12. 1997 in zaključek 15. 1.
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in za-
ključek 1. 3. 2003 oziroma odvisno od prili-
va sredstev.

Datum objave javnega razpisa: 1. 12.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Kočevje.

Občina Kočevje
občinska uprava

Št. 05/91-97 Ob-3706

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

1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet  javnega  naročila:  obnova
turbin št. 1 in 2 v HE Medvode z avtoma-
tizacijo agregatov in elektrarne za vode-
nje iz nadrejenega centra vodenja.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 540,000.000
SIT, začetek 5. 12. 1997, zaključek 15. 1.
1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek marec 1998, za-
ključek februar 2000.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane preference za domače po-
nudnike v višini 10%.

Datum objave javnega razpisa: 5. 9.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.

Ob-3755

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

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, kont. oseba
Branko Lukšič dipl. ek., Ob železnici 27,
Trbovlje, tel. (0601) 21-406, 26-633, faks
(0601) 26-090.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– izvedba deviacije Zasavske ceste

M 10-9 v območju TET v dolžini ca.
750 m, izvedba nivojskega priključka in
parkirišča za TET,

– izvedba novega mostu čez reko Savo
pri TET.

3. Orientacijska vrednost naročila:
230,000.000 SIT, začetek 5. 11. 1997 in/ali
zaključek 5. 12. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev, začetek 1. 12.
1997 in zaključek 15. 5. 1998.

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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3978 Št. 54 – 5. IX. 1997

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

Datum objave javnega razpisa 5. 11.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: Samo
Pajer.

CEE Inženiring za
Energetiko in Ekologijo, d.o.o.

Ljubljana

Javni razpisi

Ob-3480

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Občina Gorišni-
ca, Gorišnica 54, kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: modernizacija krajevne

ceste v Gruškovcu v dolžini 2,5 km
Razpisno dokumentacijo morebitni po-

nudniki lahko dobijo v tajništvu Občine Go-
rišnica, Gorišnica 54, do 12. 9. 1997 do 12.
ure. Strokovne informacije vam posreduje
Slavko Bratuša, gr. inž. (tel. 062/708-275).

Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.

Predviden rok trajanja del je dva meseca
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
garancijski rok.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 9. 1997 do 10.30 v tajništvo
Občine Gorišnica.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba cesta Gruško-
vec!

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9.  1997
ob 13. uri v prostorih Občine Gorišnica,
Gorišnica 54, v sejni sobi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Gorišnica

Št. 347-01-2/97-1800-12 Ob-3481

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo projekta za izgradnjo
Njegoševe ulice

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Komunalna direkcija, Slovenska ulica 40,
Maribor.

2. Predmet javnega naročila: projekt za
izgradnjo Njegoševe ulice.

3. Orientacijska vrednost naročila: 5,5
mio SIT.

4. Rok izdelave: 15. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– cena,
– rok izdelave.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti

naročniku najkasneje do 29. 9. 1997 do 10.
ure. Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo »Ne odpiraj – ponudba za
projekt za izgradnjo Njegoševe ceste«. Na
kuverti mora biti naslov naročnika, na hrbt-
ni strani kuverte pa naslov pošiljatelja.

7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997
v prostorih naročnika, sejna soba v II. nad-
stropju ob 11. uri.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko v raz-
pisnem roku dvignejo na naslovu naročni-
ka, soba 217 pri Lidiji Voršič razpisno do-
kumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo
proti plačilu stroškov, ki znašajo 10.000 SIT.

Stroške razpisne dokumentacije lahko
vplačajo ponudniki na ŽR št.
51800-840-070-62233.

Drugi prihodki za komunalne dejavno-
sti, z navedbo namena nakazila »stroški raz-
pisne dokumentacije«, z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

10. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim naročilom lahko ponudniki dobijo pri
Branku Belci, tel. št. 062/220-14-18.

Mestna občina
Mestna uprava

Komunalna direkcija
Maribor

Št. 318 Ob-3482

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

javni razpis
za zbiranje ponudb brez omejitev za

sanacijo stropne konstrukcije na
ptujskem gradu

1. Ime  oziroma  naziv  in  sedež  naroč-
nika

Naročnik: Pokrajinski muzej Ptuj, kon-
taktna oseba Irena Kosec, Muzejski trg 1,
uprava muzeja, Ptuj, tel. 771-618, faks:
771-618.

2. Predmet javnega naročila:
– sanacija stropov na podstrešju ptujske-

ga gradu,
– sanacija oken na ptujskem gradu.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del
Začetek 20. 10. 1997 in zaključek 1. 12.

1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše po-

nudbe:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference.
Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– odločbo za opravljanje dejavnosti,
– ovrednoteno ponudbo po postavkah,
– fiksnost cen,
– plačilne pogoje,
– rok izvedbe,
– reference.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 8. ure
na naslov: Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski
trg 1, 2250 Ptuj.

Zapečatene  kuverte  morajo  biti  ozna-
čene  z  napisom  »Ponudba  –  Ne  odpiraj«
in  številko  objave  javnega  razpisa  v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta
naročila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997
ob 8. uri na Muzejskem trgu 1, Ptuj (uprava
muzeja).

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v 15 dneh.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: Pokrajinski muzej Ptuj, Kosec Irena,
Muzejski trg 1, uprava muzeja, 2250 Ptuj,
dodatna pojasnila Anica Drevenšek – TMD
Ptuj tel. (062) 777-441.

Pokrajinski muzej Ptuj

Št. 1646/97-2 Ob-3483

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija, d.o.o. na podlagi zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
odloka o proračunu Občine Litija za leto
1997 (Ur. l. RS, št. 49/97) objavlja

javni razpis
za nabavo kombiniranega stroja bagra

nakladalnika s kompletno opremo
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno

stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Pono-
viška cesta 15, Litija.

2. Predmet razpisa: nabava kombinira-
nega stroja bager nakladalec.

Tehnični pogoji:
– moč motorja – diesel ca. 100 KS,
– menjalnik hidrodinamični,
– pogon na štiri kolesa,
– hidravlična nakladalna roka z večna-

mensko odpiralno žlico,
– hidravlična teleskopska bagerska roka

z žlico s 600 in 300 mm,
– instalacija za hidravlično kladivo, idr.
3. Orientacijska vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika z dokazili o registraciji,
– natančno tehnično specifikacijo stroja,
– garancijske pogoje,
– devizno in tolarsko ceno, fco naročnik,
– plačilne pogoje z možnostjo kreditira-

nja,
– dobavni rok,
– eventualne druge pogoje, ki jih ponuja

ponudnik.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– garancijska doba,
– servisna služba,
– kvaliteta,
– reference ponudnika.
6. Rok za dostavo ponudb je 26. 9. 1997

do 10. ure. Ponudbe morajo biti dostavljene
v zapečatenih kuvertah z oznako »Ne odpi-
raj, za javni razpis – ponudba stroj« na na-
slov: Javno podjetje Komunalno stanovanj-
sko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška c. 15,
1270 Litija.

Vse podrobnejše podatke za izdelavo po-
nudbe lahko zainteresirani dobijo osebno na
sedežu podjetja ali po tel. št. 061/884-005.

7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997
ob 8. uri v prostorih Javnega podjetja Ko-
munalno stanovanjskega podjetja Litija,
d.o.o., Ponoviška cesta 15, v Litiji.
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8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 7
dneh od dneva odpiranja ponudb.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko

podjetje Litija, d.o.o.

Št. 343-216/97 Ob-3485

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, kon-
taktna oseba Jana Purger, dipl. inž. arh.,
uprava za planiranje, urbanizem, stanovanj-
ske in gradbene zadeve, Postojnska 3, Izola,
tel. (066) 67-278.

2. Predmet javnega naročila je storitev:
celostna prometna študija za območje Ob-
čine Izola.

Študija bo osnova za spremembe in do-
polnitve planskih aktov, prostorskih izved-
benih aktov Občine Izola, izdelava novih
idejnih načrtov, investicijskih analiz in pred-
pisov Občine Izola za področje urejanja in
varnosti prometa.

Vsebina:
A) Analiza  in  projekcije  povezav  Izo-

le na prometne sisteme meddržavnega, re-
publiškega in regionalnega pomena (po-
morski promet, sistem avtocestnih pove-
zav, hitre, glavne, magistralne in regional-
ne ceste, potenciali obstoječih lokalnih
slemenskih cest in povezav, javni potniški
promet z lokacijo prometnega terminala,
pomorski mejni prehod, oživitev medmest-
ne železnice,...)

B) Analiza in projekcije problematike
kopenskega prometa v obalnem mestnem
območju Občine Izola z delitvijo na manjše
prostorske sklope in področja (osebni, to-
vorni in javni potniški promet z lokacijami
postajališč, parkirne površine, peš poti, ko-
lesarski promet, garažne hiše,...)

C) Analiza in projekcije kopenskega pro-
meta na podeželju in v naseljih v zaledju
Izole z delitvijo na manjše prostorske sklo-
pe in področja obravnave (medsebojne po-
vezave naselij, slemenske ceste, kolesarske
poti, peš promet in rekreacijske poti, poti za
potrebe kmetijstva, organizacija javnega
potniškega prometa in lokacija postaja-
lišč,...)

D) Izdelava predloga končnih prometnih
sistemov s površinami, objekti in režimi po
etapah glede na zahtevnost in izvedljivost
posegov ter po predhodno opredeljenih za-
ključenih območjih

E) Izdelava strokovnih izhodišč za spre-
membe in dopolnitve obstoječih oziroma no-
vih občinskih predpisov v zvezi z urejanjem
in varnostjo prometa.

Od ponudnikov pričakujemo, da zbere-
jo in analizirajo podatke stanja in kapacitet
prometnih objektov in površin, predpisov,
prostorskih planskih in izvedbenih aktov
in druge dokumentacije ter da na osnovi
teh ugotovitev opredelijo ključne proble-
me in podajo predlog razvojnih ciljev in
idejnih rešitev po fazah, s časovno in fi-
nančno oceno.

3. Orientacijska vrednost  naročila je
4,000.000 SIT.

Ta se lahko spremeni glede na predlaga-
no vsebino, zahtevnost in etapnost ponud-
benih del.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del

Začetek del: november–december 1997.
Zaključek del: junij 1998 (Ta se lahko

spreminja glede na ugotovitve zaključkov
posameznih faz ponudbenih del).

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do upoštevana naslednja merila:

– zagotovilo kakovosti (strokovni tim,
kvaliteta ponudbene dokumentacije, refe-
rence in garancije za resnost ponudbe in
dobro izvedbo del),

– ugodni roki,
– cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do: 30. 9. 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Izola, Uprava za planira-
nje, urbanizem, stanovanjske in gradbene
zadeve, prevzemnik Klara Giassi, soba št.
11, tajništvo, Postojnska 3, 6310 Izola, tel.
066/67-279, faks 066/65-281.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila: »Javni razpis – prometna študija«.

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

Javno odpiranje ponudb bo dne: 2. 10.
1997, ob 10. uri na naslovu: Občina Izola,
Uprava za planiranje, urbanizem, stanovanj-
ske in gradbene zadeve, odpiranje vodi Jana
Gojanović Purger, dipl. inž. arh., sejna so-
ba, Postojnska 3, Izola, tel. 066/67-279, faks
066/65-281.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu najka-
sneje do 15. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
gradivo: Uprava za planiranje, urbanizem,
stanovanjske in gradbene zadeve, kont. ose-
ba Barbara Miklavc, soba št. 15, referat za
urbanizem, Postojnska 3, Izola, tel.
066/67-279, faks 066/65-281.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 9. 1997 za 10.000 SIT.

Plačilo stroškov priprave razpisne doku-
mentacije na račun številka:
51430-630-90025 s pripisom: za razpis, pro-
metna študija.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997 predvi-

doma.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997 predvidoma.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Izola, županja Breda Pečan.
Občina Izola

Ob-3486

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za frizersko učilnico v Srednji
tekstilni, obutveni in gumarski šoli Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 33.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 6. 10. 1997 in za-
ključek 31. 10. 1997.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 9. 1997 do 12. ure
na naslov LIZ-inženiring, p.o., prevzemnik
Majda Krampelj, Vurnikova 2, Ljubljana,
tel. 133-62-52, faks 319-245, soba št. 511.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9.
1997 ob 12.15 na naslovu: LIZ-inženiring,
p.o., Vurnikova 2, Ljubljana, tel. 133-62-52,
faks 319-245, soba št. 511.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumetnacijo: LIZ-inženiring, p.o., kont.
oseba Majda Krampelj, Vurnikova 2, 1000
Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, so-
ba št. 511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1997 za 5.000 SIT na račun števil-
ka: 50105-601-11966.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.
Republika Slovenija

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3492

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Slovenske Konjice, kont. oseba
Gorazd Fric, Stari trg 29, Slovenske Konji-
ce, tel. 063/754-122, faks 063/754-328, so-
ba št. 40.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija posledic hu-
de zime na l. c. 7034.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
13,714.317 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v enemu mesecu ali 30
dneh.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, prevzemnik: tajnica župana, Stari trg
29, Slovenske Konjice, tel. 063/754-122,
faks 063/754-328, soba št. 49.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 18. 9.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Sloven-
ske Konjice, odpiranje vodi Gorazd Fric,
Stari trg 29, Slovenske Konjice, tel.
063/754-122, faks 063/754-328, soba št. 50.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Slovenske Konjice,
kont. oseba Gorazd Fric, Stari trg 29, Slo-
venske Konjice, tel. 063/754-122, faks
063/754-328, soba št. 40.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 9. 1997 za 5.000 SIT, način plačila: s
položnico, na račun številka: Občina Slo-
venske Konjice – proračun
50720-630-10152.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 5. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Janez Jazbec.
Občina Slovenske Konjice

Ob-3646

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Vitanje, kont. oseba Srečko Fi-
javž, Vitanje 67, Vitanje, tel. 063/775-042.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija posledic hu-
de zime na l. c. 2302.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,991.519 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v enem mesecu ali 30 dneh.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 9. 1997 do 10. ure
na naslov Občina Vitanje, Vitanje 67, prev-
zemnik tajnica – administratorka – sprejem-
na pisarna, Vitanje 67, Vitanje, tel.
063/775-042, faks 063/775-134.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpirnja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 24. 9. 1997
ob 10. uri na naslovu: Občina Vitanje, odpi-
ranje vodi Gorazd Fric, Vitanje 67, Vitanje,
tel. 063/775-042, faks 063/775-134.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 3. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vitanje, kont. oseba
Srečko Fijavž, Vitanje 67, 3205 Vitanje, te-
lefon 063/775-042, faks 063/775-134.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 9. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: s položnico, na račun šte-
vilka: Občina Vitanje – proračun
50720-630-10168.

Ponudba mora veljati do: 30. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

Stanislav Krajnc.
Občina Vitanje

Št. 175/97 Ob-3690

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

obnovo lokalne ceste 4211 Lipa–Odranci–
Bistrica in odseka za Melince – II. faza

1. Naročnik: Občina Odranci, Panonska
33, Odranci, Črenšovci.

2. Predmet javnega naročila: obnova lo-
kalne ceste L 4211 Lipa–Odranci–Bistrica
in odseka za Melince.

3. Orientacijska vrednost naročila:
45,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del v mesecu sep-
tembru, dokončanje decembra 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– tehnična usposobljenost in strokovnost

z referencami.
6. Investitor si pridržuje pravico spre-

meniti obseg del oziroma izvedbo vseh del,
ki so razpisana, glede na pridobitev sred-
stev Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.

7. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
naročniku vključno do 24. 9. 1997 do 14.
ure.

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprti
kuverti z označbo »Ne odpiraj – ponudba za
obnovo lokalne ceste L 4211 Lipa–Odran-
ci–Bistrica in odseka za Melince – II. faza.«
Na kuverti mora biti naslov naročnika, na
hrbtni strani kuverte pa naslov pošiljatelja.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 9.
1997 v prostorih naročnika, sejna soba ob
12. uri.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v roku 8 dni po odpiranju po-
nudb.

10. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje, določene v razpisni
dokumentaciji.

11. Zainteresirani ponudniki lahko v raz-
pisnem roku dvignejo na naslovu naročnika
pri osebi Kikel Matiji razpisno dokumenta-
cijo.

12. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim naročilom lahko ponudniki dobijo pri
tajniku Kikel Matiji.

Občina Odranci

Ob-3691

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Tolmin, kont. oseba Mrakič Lju-
bo, Kikl Ksenija, Padlih borcev 1/b, Tol-
min, tel. 81-001, faks 81-155.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: asfaltna dela na lo-
kalni cesti Volče–Kozaršče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 15 dneh, začetek 10. 10.
1997 in zaključek 25. 10. 1997.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 23. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Tolmin, Padlih borcev 1/b,
5220 Tolmin, tel. 81-001, faks 81-155.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Tolmin, od-
piranje vodi Mrakič Ljubo, Padlih borcev
1/b, Tolmin, tel. 81-001, faks 81-155.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 30. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Tolmin, kont. osebi
Mrakič Ljubo, Kikl Ksenija, Padlih borcev
1/b, 5220 Tolmin, tel. 81-001, faks 81-155.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Stres

Marjan, dipl. inž.
Občina Tolmin

Ob-3692

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: MOL MU, oddelek za urbanizem in oko-
lje, kont. oseba Marina Lekič, Poljanska 28,
Ljubljana, tel. 133-62-88, faks 322-046.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava prostorskih

ureditvenih pogojev za območji urejanja
UR 3/5 biocenter in VI 3/3 Biotehnična
fakulteta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 6 mesecih, začetek 20.
10. 1997 in zaključek 20. 4. 1998.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Oddelek za urbanizem in okolje,
Poljanska 28, Ljubljana.

Organizacija MOL MU, oddelek za ur-
banizem in okolje, prevzemnik Vera Mihaj-
lovič, Poljanska 28, Ljubljana, tel.
133-62-88, faks 322-046, vložišče.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Poljanska 28/III,
Ljubljana, MOL MU, oddelek za urbanizem
in okolje, odpiranje vodi Marjeta Zornada,
Poljanska 28, Ljubljana, tel. 133-62-88, faks
322-046, soba št. 314.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOL MU, oddelek za urba-
nizem in okolje, kont. oseba Marina Lekič,
Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel.
133-62-88, faks 322-046.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1997.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 20. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Marjan

Bežan.
Mestna občina Ljubljana

Mestna uprava

Št. 196/97 Ob-3700

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Pesnica, občinski urad, kont. ose-
ba Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 39/a,
Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-111, faks
062/653-079.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca grad-
benih del za izgradnjo krakov na sekun-
darnem vodovodnem omrežju  v sistemu
Srebotje–Zg. Hlapje–Sp. Hlapje in Sre-
botje–Zg. Jakobski dol–Polička vas.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 in za-
ključek 31. 12. 1997.

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

Po ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15% vrednosti razpisanih del.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Občina Pesnica, Občinski urad,
prevzemnik Irena Ribič Hlebec, Pesnica pri
Mariboru 39/a, Pesnica pri Mariboru, tel.
062/653-111, faks 062/653-079, soba št. 101.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997
ob 13. uri, na naslovu Občina Pesnica, sejna
soba, odpiranje vodi Irena Ribič Hlebec,
Pesnica pri Mariboru 39/a, Pesnica pri Ma-
riboru, tel. 062/653-111, faks 062/653-079,
soba št. K 05.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Pesnica, občinski
urad, kont. oseba Vilko Fartely, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru,
tel. 062/653-202, faks 062/653-202.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1997 za 2.000 SIT.

Način plačila: negotovinski, na račun šte-
vilka: 51800-630-25531.

10. Ostali podatki
Organizacija Občina Pesnica, kont. ose-

ba Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 39/a,
Pesnica pri Mariboru, tel. 062/653-202, faks
062/653-202.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 15. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Bojan Mažgon.

Občina Pesnica

Ob-3705

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

javni  razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko inž. grad., Čečovje 12a, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/238-21/int. 224,
faks 0602/236-38, soba št. 3.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– ureditev struge potoka Suha na Rav-

nah,
– izgradnja kanalizacije in priključkov

na kanal »L«.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v treh mesecih ali 90 dneh,
začetek 10. 10. 1997 in zaključek 6. 1. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 26. 9. 1997 do 13. ure
na naslov Občina Ravne-Prevalje, prevzem-
nik Dolinšek Kristina, Čečovje 12a, Ravne
na Koroškem, tel. 0602/238-21/int. 125, faks
0602/236-38, sprejemna pisarna.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 9.
1997 ob 9. uri na naslovu: Občina Rav-
ne-Prevalje, odpiranje vodi Andrej Buko-
vec vodja KCG., Čečovje 12a, Ravne na
Koroškem, tel. 0602/238-21/int. 225, faks
0602/23-638, soba št. 8.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Hovnik Rajko inž. grad., Če-
čovje 12a, Ravne na Koroškem, 2390 Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/238-21/int. 224,
faks 0602/236-38, soba št. 3.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 10. 1997.
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Ime in podpis naročnika objave: župan
Občine Ravne-Prevalje, maks Večko dipl.
inž.

Občina Ravne-Prevalje

Št. 05/91-97 Ob-3707

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

javni razpis
za izbiro izvajalca dobave in montaže

plavajoče stene pred turbinskimi natoki
na hidroelektrarni Vrhovo

1. Naročnik: Savske elektrarne Ljublja-
na, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
plavajoče potopne stene pred turbinskimi
natoki HE Vrhovo, izdelava projektne do-
kumentacije ter izvedba gradbenih del po
projektnih specifikacijah in po pogojih raz-
pisne dokumentacije.

Lokacija dobave in montaže plavajoče
stene pred turbinskimi natoki je HE Vrhovo.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18,500.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave in montaže po-
topne stene na HE Vrhovo je do konca leta
1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so precizirana v splošnih razpisnih
pogojih za izvedbo plavajoče stene pred tur-
binskimi natoki na HE Vrhovo. Naročnik
bo ločeno upošteval tudi ločene ponudbe za
izdelavo projektne dokumentacije za plava-
jočo potopno steno pred turbinskimi natoki
HE Vrhovo.

6. Ponudniki morajo oddati ponudbe v
zapečateni kuverti z oznako »Ponudba za
dobavo in montažo plavajoče stene pred tur-
binskimi natoki HE Vrhovo« na naslov: Sav-
ske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, najkasneje do 30. 9. 1997
do 10. ure.

7. Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1997
ob 11. uri v sejni sobi SEL na gornjem na-
slovu.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki predvidoma obveščeni v 10
dneh po odpiranju ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo na naslovu: Savske elektrar-
ne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, II. nad-
stropje, soba št. 2 B7. od 8. do 12. septembra
1997 med 7. in 10. uro. Cena razpisne doku-
mentacije je 10.000 SIT. Ob prevzemu mora
ponudnik predložiti dokazilo o plačilu zne-
ska na ŽR št. 50106-601-27492 pri Agenciji
za plačilni promet, ekpozitura Ljubljana-Vič,
s pripisom »Razpisna dokumentacija«. Po-
nudbo lahko predložijo samo tisti ponudniki,
ki kupijo razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je sestavljena v
slovenskem jeziku.

10. Ponudniki lahko dobijo potrebne
strokovne informacije pri naročniku Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana. Kontaktna oseba je Flak Branko
(tel. 061-1250-333 int. 198; faks 222-633).

Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 403-158/97-50 Ob-3708

Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.

RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumetnacije, (Ur.
l. RS, št. 33/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo gradbenih,

obrtniških in instalacijskih del na
rekonstrukciji kotlovnice Osnovne šole

Breg
1. Naročnik: Mestna občina Ptuj, Mestni

trg 1, Ptuj.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacij-
skih del pri rekonstrukciji obstoječe kotlov-
nice (prehod na kurjenje z EL kurilnim ol-
jem) vključno z zamenjavo dotrajanih ob-
stoječih radiatorjev v starem delu šole.

Dela so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji. Zahteve po obliki in vsebini ponudbe
so razvidne iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena kot je zah-
tevano v razpisni dokumentaciji bo izločena
iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik lahko ponudi samo vsa dela iz
razpisne dokumentacije.

3. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-

du z 9. in 10. členom odredbe o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumenta-
cije (Ur. l. RS, št. 33/97).

Ponudniki morajo predložiti tudi obraz-
ce BON 1, BON 2 in BON 3, odločbo za
opravljanje dejavnosti in akceptni nalog v
višini 10% ponujenih del, kot jamstvo za
resnost ponudbe do sklenitve pogodbe za
izvajanje.

Iz ponudbe mora biti jasno razvidno, ka-
ko je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– začetek del septembra 1997,
– dokončanje del oktober 1997.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost izvajalca ter podizva-

jalcev za opravljanje tovrstnih del,
– reference,
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena, način plačila in fik-

snost cen,
– garancijska doba,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe (premostitveno
financiranje in drugo).

7. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo z dodatnimi na-

vodili in pojasnili lahko interesenti dobijo
na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
oddelek za družbene dejavnosti pri Zdenki
Ristič, tel (062) 772-739 ali pri Janezu Rož-
marin, ing. str., tel. (062) 771-391, v roku
10 dni od dneva objave razpisa, vsak delov-
nik od 8. do 10. ure.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine razpisne dokumentacije v višini 10.000
SIT, na žiro račun Mestne občine Ptuj, št.
52400-630-20701 s pripombo: razpisna do-
kumentacija OŠ Breg.

8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe z vso zahtevano dokumentaci-

jo ter oznako »Ne odpiraj« in »Rekonstruk-
cija kotlovnice v OŠ Breg« je potrebno
oddati  najkasneje 20. dan po objavi razpi-

sa do 12. ure na naslov Mestna občina Ptuj,
oddelek za družbene dejavnosti, Mestni
trg 1, Ptuj.

Rok za oddajo ponudb začne teči nasled-
nji dan po objavi javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po izteku roka za oddajo na
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, s
pričetkom ob 9. uri.

Nepravočasno prispele ponudbe kakor
tudi nepopolne ponudbe ne bodo upošteva-
ne. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predlo-
žiti pismena pooblastila. Predstavniki po-
nudnikov, ki ne oddajo pooblastil, nimajo
pravice dajati pripomb na postopek odpira-
nja ponudb in nimajo pravice spodbijati pra-
vilnosti postopka odpiranja ponudb.

10. Ostalo
Investitor ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega.
Investitor si pridržuje pravico možnosti

pogajanja s ponudniki v postopku priprave
analize ponudb oziroma lahko zahteva do-
datne podatke.

Veljavnost ponudbe: 30 dni.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-

ku 10 dni od oddaje ponudb.
Mestna občina Ptuj

Št. 235/97 Ob-3709

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Komunala Laško, kont. oseba Marjan
Salobir, Celjska cesta 52, Laško, tel.
063/731-138, faks 063/731-286.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lokal-
ne ceste L 20, št. odseka 4002 – Slivno–
Šmohor (fazna izvedba – I. faza v letu
1997)

3. Orientacijska vrednost naročila: 65
mio SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 36 mesecev, začetek okto-
ber 1997 in zaključek oktober 1999.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 3. 10. 1997 do 12. ure
na naslov JP Komunala Laško, prevzemnik
tajništvo podjetja, Celjska cesta 52, 3270
Laško, tel. 063/731-138, faks 063/731-286.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1997
ob 10. uri na naslovu: Občina Laško, odpi-
ranje vodi komisija za izvedbo javnega raz-
pisa, Mestna ulica 2, Laško, tel.
063/731-122, faks 063/731-769, sejna soba.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JP Komunala Laško, kont.
oseba Marjan Salobir, Celjska cesta 52,
Laško, tel. 063/731-138, faks 063/731-286.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 9. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: na ŽR ali pri blagajni pod-
jetja na račun številka: 50710-601-16497.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 3. 11. 1997 (za
I. fazo).

Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direk-

tor, inž. Ivan Kenda.
JP Komunala Laško, p.o.

Ob-3710

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Miren-Kostanjevica, kont. ose-
ba Zlatko Martin Marušič, župan, Miren št.
129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: rekonstrukcija kra-

jevnih in lokalnih cest v Občini Miren-Ko-
stanjevica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT, čas objave 5. 9. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 15. 12. 1997.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Občina Miren-Kostanjevica,
prevzemnik Gordana Vičič, Miren št. 129,
5291 Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Miren-Ko-
stanjevica, odpiranje vodi Benjamin Klan-
čič, dipl. inž., Miren št. 129, Miren, tel.
065/54-081, faks 065/54-083, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Miren-Kostanjevi-

ca, kont. oseba župan Zlatko Martin Maru-
šič, Miren št. 129, 5291 Miren, tel.
065/54-081, faks 065/54-083.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 9. 1997 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7038 Občina Miren-Kostanjevi-
ca.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Zlatko

Martin Marušič, župan Občina Miren-Ko-
stanjevica.

Ob-3711

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Miren-Kostanjevica, kont. ose-
ba Zlatko Martin Marušič, župan, Miren št.
129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
Temnica–Renče, L 5745, odsek Temnica
– občinska meja v dolžini 3450 m.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 40,301.045
SIT, čas objave 5. 9. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 15. 1. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov Občina Miren-Kostanjevica,
prevzemnik Gordana Vičič, Miren št. 129,
5291 Miren, tel. 065/54-081, faks 065/083.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Miren-Ko-
stanjevica, odpiranje vodi Benjamin Klan-
čič, dipl. inž., Miren št. 129, 5291 Miren,
tel. 065/54-081, faks 065/54-083, sejna
soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Miren-Kostanjevi-
ca, kont. oseba župan Zlatko Martin Maru-

šič, Miren št. 129, Miren, tel. 065/54-081,
faks 065/54-083.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 9. 1997 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7038 Občina Miren-Kostanjevi-
ca.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Zlatko

Martin Marušič, župan Občine Miren-Ko-
stanjevica.

Občina Miren-Kostanjevica

Ob-3712

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Dravograd, kont. oseba Olga Jur-
har, Trg. 4. julija 7, Dravograd, tel.
0602/83-011, faks 0602/83-284, soba št. 23,
24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
Libeliče–Strojna od profila 1–50, dolžine
1050 m.

3. Orientacijska vrednost naročila: 20
mio SIT.

4. Dobavni rok: 30 delovnih dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 9. 1997 do 15. ure
na naslov Občina Dravograd, prevzemnik
sprejemna pisarna, Trg 4. julija 7, 2370 Dra-
vograd, tel. 0602/83-011, faks 0602/83-284.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 9.
1997 ob 13. uri na naslovu: Občina Dravo-
grad, odpiranje vodi Olga Jurhar, Trg 4.
julija 7, tel. 06020/83-011, faks
0602/83-284, sejna soba.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Dravograd, kont.
oseba Olga Jurhar, Trg 4. julija 7, Dravo-
grad, tel. 0602/83-011, faks 0602/83-284,
soba št. 23, 24.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1997.

8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Rado

Krpač– župan.
Občina Dravograd

Št. 1893/97 Ob-3713

Javni razpis
za oddajo del fazne gradnje kanalizacije

za naselja Vaše–Goričane–Rakovnik–
Sora

1. Investitor: Občina Medvode.
2. Predmet razpisa: izgradnja sanitarne-

ga kanala dolžine ca. 3200 m in meteornega
kanala dolžine ca. 1900 m s pripadajočimi
priključki do izven cestnega telesa – pri-
marni kanal od Goričan do Sore.

3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
150,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del: takoj po pod-
pisu pogodbe.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu stroškov 30.000
SIT na žiro račun 50104-630-810181, na
Občini Medvode, Cesta komandanta Stane-
ta 12, Medvode v sobi št. 14 in sicer,  9., 10.
in 11. 9. 1997, med 8. in 10. uro.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– zahtevane reference,
– BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
– dokazila o strokovni usposobljenosti

kadrov,
– opcija,
– ponudbeno ceno,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– popis materialov in dela s ceno na eno-

to (razpisna dokumentacija na originalnih
obrazcih),

– ceno režijske ure,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji.
7. Merila za izbor ponudnika:
– ponudbena cena (najcenejši ponudnik

ni nujno, da je najugodnejši),
– usposobljenost ponudnika, strokovnost

z referencami,
– rok izvedbe,
– garancijski roki in garancija za tehno-

loško brezhibnost,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– kreditiranje gradnje.
8. Pisne ponudbe je potrebno poslati do

30. 9. 1997 do 10. ure na Občino Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, so-
ba 14. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena Ne odpiraj – Ponudba »kanalizaci-
ja«.

9. Odpiranje ponudb bo 30. 9. 1997 ob
12. uri na istem naslovu.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Medvode

Ob-3714

Občina Logatec objavlja na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

za ureditev starega jedra v naselju
Hotedršica (III. faza)

1. Naročnik: Občina Logatec, Tržaška
15, Logatec.

2. Predmet razpisa: dela pri zunanji ure-
ditvi.

3. Okvirna vrednost del: 12,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: predvideni pričetek del
oktober 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost in sposobnost za izva-
janje razpisanih del,

– ponudbena cena oblikovana s fiksnimi
cenami za enoto po popisu del za čas grad-
nje,

– plačilni pogoji,
– zagotavljanje kvalitete del in garancij-

ski rok,
– reference iz področja izvajanja tovrst-

nih del,
– rok izvedbe.
6. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-

žiti ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,

– registracija ponudnika, ki ni starejša
od 60 dni,

– podatki o finančnem stanju (BON 1,
BON 2, oziroma BON 3), ki niso starejši od
60 dni,

– reference pri izvajanju razpisanih del,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– podatki o kadrih,
– podatki o tehnični opremljenosti,
– opcijski rok (najmanj 60 dni od odpi-

ranja ponudb),
– način zagotavljanja kvalitete del,

– garancijski rok,
– kalkulativne osnove za sestavo cen.
7. Ponudba mora vsebovati podatke o po-

dizvajalcih, če bo ponudnik vršil dela s po-
dizvajalci. Pri tem je treba predložiti boni-
tete podizvajalcev.

8. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva ali po
izbiri najugodnejšega ponudika odstopiti od
pogodbe. V obeh primerih ponudniki nima-
jo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.

9. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od dneva razpisa dalje do
vključno deset dni po objavi razpisa, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure na Občini Lo-
gatec, Tržaška 15, soba številka 19 (glavna
pisarna), tel. 741-270. Ponudniki morajo ob
dvigu razpisne dokumentacije vplačati 5.000
SIT nepovratnih sredstev na Občini Logatec
ali na ŽR 50170-630-810342.

10. Ponudbe z vso zahtevano dokumen-
tacijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
z oznako (Ne odpiraj - javni razpis “CRPOV
- Hotedršica”) na naslov Občina Logatec,
občinski urad, Tržaška cesta 15, Logatec, v
dvajsetih dneh po objavi tega razpisa.

11. Javno odpiranje ponudb bo prvi to-
rek po izteku razpisnega roka ob 9. uri v
sejni sobi Občine Logatec. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo pismeno obveščeni
o odpiranju ponudb in izbiri najugodnejše-
ga ponudnika v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

Občina Logatec

Št. 365 Ob-3715

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), Občina Železniki, Trnje
20, Železniki objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca modernizacije

občinskih cest
1. Naročnik javnega razpisa je Občina

Železniki.
2. Predmet javnega naročila je moderni-

zacija sledečih odcepov občinskih cest:
a) Šola-Čemšiše v Martinj vrhu - asfalti-

ranje v dolžini 600 m,
b) Podmejačev Log-Mravlja - obnovi-

tvena dela v dolžini 2.000 m,
c) Davška cesta-Žbont - obnovitvena de-

la v dolžini 2.200 m.
3. Orientacijska vrednost naročila je

35,000.000 SIT.
4. Začetek del je 15. 10 1997,
zaključek del:
– pod alinejo 2a) in 2b) je 15. 11. 1997,
– pod alinejo 2c) je 30. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– reference ponudnika s področja razpi-

sanih del,
– najugodnejša cena, ugodni plačilni po-

goji, možnost kreditiranja in fiksnost cen,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– druge ugodnosti.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa me-

rila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.

6. Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni pod-

logi) s fiksnimi cenami na enoto,
– odločbo o opravilni sposobnosti po-

nudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– ponudnik mora navesti morebitne po-

dizvajalce in njihove reference oziroma iz-
javo, da nima podizvajalcev,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,

– vzorec pogodbe,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji.
V ponudbenem dopisu navedite vse pri-

pombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe. Vsa ostala določila bodo obravnava-
na s pogodbo z izbranim izvajalcem v smi-
slu uzanc za tovrstna dela.

7. Razpisno dokumentacijo zainteresi-
rani ponudniki lahko dvignejo na sedežu
Občine Železniki, Trnje 20, proti plačilu
5.000 SIT. Plačilo se izvede z virmanskim
nalogom na ŽR Občine Železniki
51510-630-50272 ali gotovino na sedežu ob-
čine.

8. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 26. septembra
1997 do 12. ure, na naslov Občina Železniki
Trnje 20, Železniki.
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Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom »Ne odpiraj - Ponudba Ce-
ste 97«.

9. Odpiranja ponudb je javno in bo
26. septembra 1997 ob 12.15 v pisarni žu-
pana Občine Železniki, Trnje 20.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
pisanih del ne odda v paketu, odvisno od
razpoložljivih sredstev proračuna ali zaradi
drugih utemeljenih razlogov pa ne odda vseh
razpisanih del. Iz tega naslova ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine.

11. Dopolnilne podatke v zvezi z izdela-
vo ponudbe ponudniki dobijo na sedežu Ob-
čine Železniki pri Darku Gortnarju, tel.
064/66 171.

Občina Železniki

Št. 110-1/97 Ob-3716A

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet in zveze, Direk-
cija Republike Slovenije za ceste, Ljublja-
na, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: obnovitvena dela na

betonskem propustu čez Mejnički potok
na cesti R 357 odsek 1318, v km 9.050

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 8. do 13.
9. 1997. Materialne stroške v višini 6.300
SIT lahko plačajo na blagajni DDC, soba
105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Boris Tekavec, dipl. inž. (tel.
061-178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
11,500.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 4 mesece
po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na do sedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 9. 1997 do 9.30 ure v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Obnovitve-
na dela na betonskem propustu čez Mejnič-
ki potok”. – B.T.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/97 Ob-3716B

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slove-
nija, Ministrstvo za promet in zveze, Direk-
cija Republike Slovenije za ceste, Ljublja-
na, Tržaška 19, kot naročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: sanacija brežin in
odvodnjavanja na cesti Petrina–

Mirtoviči

Razpisno dokumentacijo morebitni po-
nudniki lahko dobijo na Družbi za državne
ceste, Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št.
105/I (pri Ireni Skubic), in sicer od 8. do 13.
9. 1997. Materialne stroške v višini 6.300
SIT lahko plačajo na blagajni DDC, soba
105/I oziroma na ŽR DDC, št.
50105-601-13838. Strokovne informacije
vam posreduje Brane Vlaj, dipl. inž. (tel.
061-178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
35,000.000 SIT

Predviden rok izvajanja del je 10 mese-
cev po sklenitvi pogodbe.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
za naročnika na do sedaj sklenjenih pogod-
bah in izpolnjevanje ostalih razpisnih po-
gojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 9. 1997 do 10.30 v vložišče
Družbe za državne ceste, Tržaška 19a, Ljub-
ljana, soba št. 123/I.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj! Ponudba za “Sanacija bre-
žin in odvodnjavanja na cesti Petrina–Mir-
toviči”. – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, v
sejni sobi št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 110-1/97 Ob-3717A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju:
DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: prometna študija za odsek

Maribor (Fram)–Ptuj (Hajdina)
Orientacijska vrednost del znaša:

6,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je 5 mese-
cev po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.150 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste, d.o.o., št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC,
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 8. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Ida Šubic, dipl. inž. (tel.
17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 9. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: pro-
metna študija za odsek Maribor (Fram) -
Ptuj (Hajdina).” Na zunanji kuverti mora
biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike

Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-3717B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju:
DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izvedba zaščite desne

brežine »Mali vrh« - armirano betonski
slopi s plohi – med P252 do P254+12 na

AC odseku Malence–Šmarje Sap
Orientacijska vrednost del znaša:

25,000.000 SIT.
Rok pričetka del je takoj po podpisu po-

godbe, rok dokončanja del je 60 dni po pod-
pisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 5.250 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste, d.o.o., št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC,
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 8. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Suzana Svetličič, dipl. inž.
(tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 10. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: izved-
ba zaščite desne brežine »Mali vrh« - armi-
rano betonski slopi s plohi – med P252 do
P254+12 na AC odseku Malence–Šmarje
Sap.” Na zunanji kuverti mora biti naslov
ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-3717C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju:
DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: vpliv vodnega režima

reke Pesnice na AC Maribor– Lenart–
Cogetinci

Orientacijska vrednost del znaša:
10,000.000 SIT.

Rok pričetka del je takoj po podpisu po-
godbe, rok dokončanja del je 15. 1. 1998.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.700 SIT, na ŽR Druž-
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be za državne ceste, d.o.o., št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC,
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 8. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Angel Polajnko, dipl. inž.
(tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 10. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: vpliv
vodnega režima reke Pesnice na AC Mari-
bor–Lenart–Cogetinci.” Na zunanji kuverti
mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 10. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-3717Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju:
DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: idejna študija variant za

odsek avtoceste Fram–Hajdina
Orientacijska vrednost del znaša:

9,000.000 SIT.
Rok pričetka del je takoj po podpisu po-

godbe, rok izdelave študije variant je 90 dni
po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.500 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste, d.o.o., št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC,
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 8. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Angel Polajnko, dipl. inž.
(tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 9. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: idejna
študija variant za odsek avtoceste Fram–
Hajdina.” Na zunanji kuverti mora biti na-
slov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-3717D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica

XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju:
DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: investicijska popravila
objektov ob avtocesti za območje AC
baze Postojna in AC baze Ljubljana
Orientacijska vrednost del znaša:

18,000.000 SIT.
Rok pričetka del je takoj po podpisu po-

godbe, rok dokončanja del je 31. 12. 1997.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 3.150 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste, d.o.o., št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC,
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 8. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel.
13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 10. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: investi-
cijska popravila objektov ob avtocesti za
območje AC baze Postojna in AC baze Ljub-
ljana.” Na zunanji kuverti mora biti naslov
ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-3717E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju:
DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: investicijska popravila
objektov ob avtocesti za območje AC

baze Slovenske Konjice
Orientacijska vrednost del znaša:

6,000.000 SIT.
Rok pričetka del je takoj po podpisu po-

godbe, rok dokončanja del je 31. 12. 1997.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 3.150 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste, d.o.o., št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC,
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 8. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Svit Černe, dipl. inž. (tel.
13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 9. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: investi-
cijska popravila objektov ob avtocesti za
območje AC baze Slovenske Konjice.” Na
zunanji kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike

Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-3717F

Na podlagi nalog iz 3.  člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica
XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju
DARS, d.d.) objavlja:

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava študije variant za

odsek AC Vrba–Črnivec (Peračica)
Orientacijska vrednost del znaša:

9,500.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je 45 dni
po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.360 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o. št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 8. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Marija Virant, dipl. inž.
(tel. 485-076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 9. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: »Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va študije variant za odsek AC Vrba–Črni-
vec (Peračica)«. Na zunanji kuverti mora
biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Ob-3718

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Komunala Tolmin, javno podjetje, d.d.,
kont. oseba Davorin Sovdat, Poljubinj 89h,
Tolmin, tel. 065/81-290, faks 065/81-025.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: vodovod Dolje–Za-

tolmin.
Gradnja se vrši v dveh fazah in sicer:
I. faza: sanacija obstoječega vodohrana

v Zatolminu z vgraditvijo črpalke ter pove-
zovalni cevovod Zatolmin – zaselek Ralne
iz duetil cevi DN80 v dolžini 740 m in

II. faza: izgradnja vodohrana 50 m3 v
zaselku Ralne (izgradnja predvidoma v mar-
cu 1998).
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3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 + 1 mesecih, začetek
15. 10. 1997 oziroma marec 1998 in/ali za-
ključek 10. 12. 1998 oziroma april 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 9. 1997 do 11. ure
na naslov Komunala Tolmin, javno podjet-
je, d.d., prevzemnik Bojana Mrak, Poljubinj
89h, Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »ponudba – ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997,
ob 12. uri na naslovu: Komunala Tolmin,
javno podjetje d.d., odpiranje vodi Olga
Štrukelj, Poljubinj 89h, Tolmin, tel.
065/81-290, faks 065/81-025.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 8. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Komunala Tolmin, javno
podjetje, d.d., kont. oseba Davorin Sovdat,
Poljubinj 89h, Tolmin, tel. 065/81-290, faks
065/81-025.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 9. 1997 za 5.000 SIT, način plačila: z
virmanom ali na blagajni na račun številka:
52030-601-11763.

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Julijan

Šorli.
Javno podjetje Komunala Tolmin, d.d.

Št. 02/97 Ob-3719

Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5,
Ljubljana in Ortopedska bolnišnica Valdol-
tra, Jadranska c. 31, Ankaran, na osnovi
prvega in drugega odstavka 18. člena zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
objavlja

javni razpis
za adaptacijo stavbe bivše pralnice (za

potrebe lekarne, laboratorija in
pedagoškega dela)

1. Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo,
Štefanova 5, Ljubljana in Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran,
kont. oseba Jože Vrčon, tel. 066/462-220,
faks 066/527-185.

2. Predmet javnega naročila: adaptacija
stavbe bivše pralnice (za potrebe lekarne,
laboratorija in pedagoškega dela) na lokaci-
ji Jadranska c. 31 v Ankaranu.

3. Orientacijska vrednost del znaša
148,000.000 SIT.

4. Predviden začetek del je 20. 11. 1997,
rok dokončanja del je 20. 4. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnješega po-
nudnika:

– kvaliteta, dodelanost in natančnost po-
nudbe,

– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference, ki ne smejo biti starejše od dveh
let,

– ocena v preteklosti opravljenih del za
naročnika,

– cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancija za pravočasno izvedbo del,
– garancijski rok za kvaliteto izvedenih

del in pogoji garancije,
– solventnost ponudnika v zadnjih treh

letih,
– predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– in druga merila, navedena v razpisni

dokumentaciji.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-

ležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb
upošteval zaščito domačih ponudnikov v
skladu s četrtim odstavkom 11. člena zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) v
višini 10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 10. 1997 do 12. ure
na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Jadranska c. 31, Ankaran, v tajništvo upra-
ve, prevzemnik Nevenka Babič tel.
066/462-212, faks 066/527-185, v zapeča-
tenem ovitku ali tako zaprtem ovitku, da je
na odpiranju možno preveriti, da je ovitek
zaprt tako, kot je bil predan, z oznako: »Ne
odpiraj – javni razpis« in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, se
šteje za pravčasno predloženo ponudba, ki
je naročniku predložena do roka, določene-
ga v javnem razpisu.

Zahteve po obliki in vsebini ponudbe so
razvidne iz razpisne dokumentacije.

Neprevočasno prispele, nepravilno
opremljene, nejasne in nepopolne ponudbe
bodo v postopku odpiranja oziroma ocenje-
vanja ponudb izločene.

7. Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1997
ob 13. uri na naslovu: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
sejni sobi na upravi, tel. 066/462-220, faks
066/527-185.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje do 17. 10. 1997.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo 8., 9., 10. in 11. septembra 1997
med 13. in 15. uro v Ortopedski bolnišnici
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Jo-
žetu Vrčonu, tel. 066/462-220, faks
066/527-185. Ob tem morajo predložiti
pooblasitlo in dokazilo o vplačilu odkupni-
ne za razpisno dokumetnacijo v višini
50.000 SIT na žiro račun Ortopedske bolni-
šnice Valdoltra, št. 51400-603-30666 pri
Agenciji za plačilni promet Koper.

10. Ostali podatki

Dodatne informacije lahko ponudniki za-
stavijo samo pisno v Ortopedski bolnišnici
Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Jo-
žetu Vrčonu, tel. 066/462-220, faks
066/527-185.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa, ponudniki pristanejo na razpisne po-
goje in dajo svoj pristanek, da bodo kot
najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje
del, sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v
skladu z razpisnimi pogoji.

Naročnik bo v primeru uspelega razpisa
v 30 dneh po izdanem sklepu o dodelitvi
sklenil z izbranim ponudnikom pisno po-
godbo za izvedbo naročenih del.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem likvidnostnem pomanjkanju sred-
stev z izbranim ponudnikom ne sklene po-
godbe oziroma sklene pogodbo za obseg del
v višini razpoložljivih sredstev.

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

Ponudba mora veljati do: 20. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

mag. Venčeslav Pišot, dr. med. specialist
ortoped.

Ministrstvo za zdravstvo in
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 2396/97 Ob-3723

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Občina Gornji
Petrovci kot naročnik objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovitvena dela –

sanacijo na lokalnih cestah po zimi
1996/1997

1. Naročnik del je Občina Gornji Petrov-
ci, Gornji Petrovci 31/d, Gornji Petrovci.

2. Predmet javnega razpisa: obnovitvena
dela na lokalni cesti – sanacija po zimi
1996/97 skladno z razpisno dokumentacijo.

3. Dokumentacija za razpis del je na raz-
polago na Občini Gornji Petrovci pri župa-
nu Šlihthuber Francu, vsak delovni dan od
8. do 14. ure.

4. Predvideni pričetek del je 22. september
1997, dokončanje del do 31. oktobra 1997.

5. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci do
vključno 15. septembra 1997, do 12. ure ali
osebna oddaja ponudb v tajništvu Občine
Gornji Petrovci.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za obno-
vitvena dela na lokalni cesti”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 16. sep-
tembra 1997 ob 12. uri v prostorih sejne
sobe Občine Gornji Petrovci. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje ponudnika pri
odpiranju ponudb.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena s tem, da naj-
cenejši ponudnik ni nujno da je najugodnej-
ši, reference ponudnika, rok izvedbe del,
garancijski rok, izpolnjenje ostalih razpi-
snih pogojev, dokazilo o registraciji, način
plačila, realnost ponudbe.
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8. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

9. Obvestilo o izbiri ponudnika bodo ob-
veščeni o izbiri najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 8 dneh po odpiranju po-
nudb.

Št. 2394/97 Ob-3724

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Gornji Pe-
trovci

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

sanacijo oziroma izvedbo
gradbeno-obrtniških del na cerkvi Svete

Ane v Boreči
1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,

Gornji Petrovci 31/d, Gornji Petrovci.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

sanacijo gradbeno-obrtniških del cerkve
Sveta Ana v Boreči.

3. Orientacijska vrednost del znaša
5,500.000 SIT.

4. Obseg del: gradbeno-obrtniška dela po
razpisani dokumentaciji.

5. Ponudniki lahko dobijo podatke za iz-
delavo ponudbe vsak dan med 9. in 12. uro
pri županu Šlihthuber Francu, tel.
069/56-250 oziroma dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Gornji Petrovci, Gor-
nji Petrovci 31/d, v tajništvu župana.

6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti in

opravilni sposobnosti,
– reference ponudnikov pri izvajanju po-

dobnih del,
– izjavo, da ponudnik pristaja na razpis-

ne pogoje in da bo v primeru, če bo izbran
kot najugodnejši ponudnik za izvajanje del,
nepreklicno sklenil izvajalsko pogodbo z in-
vestitorjem,

– ponudbene cene in vrednosti se vpisu-
jejo v originalni popis s količinami,

– finančni pogoji; fiksnost cen, obračun
del z mesečnimi situacijami in plačilo v va-
lutnem roku 30 dni od prejema situacije,

– garancijske roke in obleko finančnega za-
varovanja izvedenih del v garancijskem roku,

– ponudnik se mora strinjati z izvedbe-
nim rokom: pričetek del 22. 9. 1997, dokon-
čanje vseh del 31. 10. 1997.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference za izvajanje posegov na po-
mensko pomembnejših objektih,

– celovitost ponudbe, garancija za pra-
vočasno in strokovno izvedbo del,

– ponudbena cena in druge morebitne
ugodnosti,

– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

8. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva ali po
izbiri najugodnejšega ponudnika odstopiti
od pogodbe.

V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

9. Rok za oddajo ponudb je 15. septem-
ber 1997 do 12. ure v tajništvu župana Ob-
čine Gornji Petrovci oziroma morajo po-
nudbe do takrat prispeti po pošti.

10. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici,
opremljena z imenom in naslovom ponud-
nika ter napisom: “Ne odpiraj – ponudba za
sanacijo cerkve Sveta Ana v Boreči”.

11. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo v torek, 16. 9. 1997 ob 8. uri v
prostorih sejne sobe Občine Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d, Gornji Petrovci.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v 8 dneh od odpi-
ranja ponudb.

Št. 2395/97 Ob-3725

Občina Gornji Petrovci objavlja na pod-
lagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo plazu

1. Naročnik: Občina Gornji Petrovci,
Gornji Petrovci 31/d.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za sanacijo plazu trije zemeljski plazovi na
lokalni cesti L-5654 in nad kmetijo Stanjev-
ci št. 27.

3. Orientacijska vrednost del znaša
14,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del: 22. 9. 1997.
5. Rok za dokončanje del: 31. 10. 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so najugodnejše cene, rok izvedbe,
reference in plačilni pogoji. Ni pogoj, da je
najcenejši ponudnik, najugodnejši ponud-
nik.

Naročnik bo pri odločitvi o najugodnej-
šem ponudniku odločal na podlagi vseh na-
vedenih kriterijev in ne samo na podlagi
ponujene cene.

7. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, referencah, rokih izvedbe, pla-
čilnih pogojih in opciji ponudbe.

8. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva ali po
izbiri najugodnejšega ponudnika odstopiti
od pogodbe. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

9. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo in dodatne informacije na Ob-
čini Gornji Petrovci, tel. 069/56-250, kon-
taktna oseba župan Franc Šlihthuber.

10. Kompletne ponudbe pod oznako: Po-
nudba za sanacijo plazu v Občini Gornji
Petrovci “Trije zemeljski plazovi na lokalni
cesti L-5654 in nad kmetijo Stanjevci št. 27
– Ne odpiraj”, pošljite v zaprti kuverti na
naslov: Občina Gornji Petrovci, Gornji Pe-
trovci 31/d, 9203 Gornji Petrovci.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Gornji Petrovci 16. 9. 1997 ob 10.30.

Predstavniki ponudnikov morajo poka-
zati pisno pooblastilo za zastopanje.

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo pris-
pele na naš naslov do vključno 15. 9. 1997
do 12. ure.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 8 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Občina Gornji Petrovci

Ob-3726

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, d.i.a.,
Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-09, faks
178-34-22, soba št. 44.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija kot-
lovnice v Domu počitka Metlika, Metlika,
Mestni trg 16.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,200.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 1 mesecu ali 30 dneh,
začetek 1. 10. 1997 in zaključek 30. 10.
1997.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 18. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, prevzemnik Darja Naglič,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel. 178-34-30,
faks 178-33-77, soba št. IV/23.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 18. 9. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Bojana Wraber, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-33-81, faks 178-33-77, soba št. 40.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Dom počitka Metlika, kont. oseba
direktorica Cvetka Aupič, Mestni trg 16, Met-
lika, tel. 068/581-03, faks 068/58-185.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1997 za 20.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 52130-603-34088.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-34-09, faks
178-34-22, soba št. 44.

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

Ponudba mora veljati do: 18. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Miro Berger, državni sekretar.
Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve

Št. 403-11/97 Ob-3727

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2,
Škofja Loka.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela – sanacija izolacije in obrabne plasti
asfalta na mostu v Puštalu in asfaltne pre-
plastitve lokalne ceste.

3. Orientacijska  vrednost  naročila:
6,5 mio SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 10. 1997 in zaključek 25. 10. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike. Upo-
števane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do 22. 9. 1997 do 12. ure, na
naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska c. 2,
Škofja Loka (sprejemna pisarna).

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 22. 9. 1997
ob 12.15 v mali sejni sobi Poljanska c. 2,
Škofja Loka.

Odpiranje vodi Miha Bizjak, ek., Mestni
trg 15, Škofja Loka, tel. 064/624-050, int.
204, faks 064/624-122, soba št. I/4.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Škofja Loka, Mest-
ni trg 15, Škofja Loka, tel. 064/624-050, int.
204, faks 064/624-122, soba št. I/4 pri Biz-
jak Mihu.

8. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago do 19. 9. 1997 za 1.000 SIT.

Način plačila: virmansko ali gotovinsko
na žiro račun: 51510-630-50129.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 7. točko.
Ponudba mora veljati do: 15. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naro-

čila: 3. 10. 1997.
Občina Škofja Loka

Št. 347-30/95-21 Ob-3728

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Ana Blatnik, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
tel. 068/317-201, faks 068/322-731, soba št.
32/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja II. etape
1. faze lokalne cesta Dolž–Pangrč grm.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Mestna občina Novo mesto, prev-
zemnik sekretariat za komunalne zadeve,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/317-232, faks 322-731, soba št. 32/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 10.30 na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Mladen Gorše, Seid-
lova cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks 068/322-731, soba št. 67/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Antonija Milojevič, Seidlo-
va cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks 068/322-731, soba št. 32/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1997 za 5.000 SIT vsak delovni
dan med 9. in 12. uro.

Način plačila: predhodno plačilo – pred-
ložitev plačilnega naloga na račun številka:
52100-630-40115 Mestna občina Novo me-
sto s pripisom, LC Dolž–Pangrč grm – raz-
pisna dokumentacija.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna

občina Novo mesto, župan Franci Koncilija.

Št. 347-30/95-21 Ob-3729

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Blatnik Ana, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
tel. 068/317-201, faks 068/322-731, soba št.
32/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova lokalne ceste
L 5812 Ajdovec–Brezova Reber – I. faza

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Mestna občina Novo mesto, prev-
zemnik sekretariat za komunalne zadeve,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/317-232, faks 322-731, soba št. 32/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 10.30 na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Mladen Gorše, dipl.
inž. gr., Seidlova cesta 1, Novo mesto, tel.
068/317-232, faks 068/322-731, soba št.
67/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Antonija Milojevič, Seidlo-
va cesta 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks 068/322-731, soba št. 32/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1997 za 5.000 SIT vsak delovnik
med 9. in 12. uro.

Način plačila: predhodno plačilo – pred-
ložitev plačilnega naloga na račun številka:
52100-630-40115 Mestna občina Novo me-
sto s pripisom LC Ajdovec–Brezova Reber
– razpisna dokumentacija.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna

občina Novo mesto, župan Franci Koncilija.

Št. 347-30/95-21 Ob-3730

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Mirko Grahek, Seidlova cesta 1, Novo me-
sto, tel. 068/317-270, faks 068/322-731, so-
ba št. 31/I.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: predmet javnega na-
ročila je obnova in ureditev Strme poti v
Novem mestu, ki obsega naslednja dela:

1. obnovo kamnitega opornega zidu;
2. izvedbo meteorne kanalizacije;
3. tlakovanje površin;
4. javno razsvetljavo.
3. Orientacijska vrednost naročila:

12,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 25. 9. 1997 do 12. ure
na naslov Mestna občina Novo mesto, prev-
zemnik sekretariat za komunalne zadeve,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/317-232, faks 322-731, soba št. 32/I.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 12. uri na naslovu: Mestna občina Novo
mesto, odpiranje vodi Marjan Kelvišar,
Seidlova c. 1, Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks 068/322-731, soba št. 67/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 11. 10. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Mirko Grahek, Seidlova c.
1, Novo mesto, tel. 068/317-270, faks
068/322-731, soba št. 31/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 9. 1997 za 5.000 SIT vsak delovni
dan od 9. do 12. ure.

Način plačila: ob predložitvi plačilnega
naloga o plačilu materialnih stroškov na  ŽR
Mestne občine Novo mesto št.:
52100-630-40115 s pripisom Strma pot –
razpisna dokumentacija.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna

občina Novo mesto, župan Franci Koncilija.
Mestna občina Novo mesto

Št. 1056/97 Ob-3731

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Miren – Kostanjevica, kont. ose-
ba Zlatko-Martin Marušič, župan, Miren  št.
129, Miren, tel. 065/54-081, faks (065)
54-083.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: rekonstrukcija kra-

jevnih in lokalnih cest v Občini Miren-Ko-
stanjevica.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 13,000.000
SIT, čas objave 5. 9. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 15. 12. 1997.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 10. 1997 do 12. ure
na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, prev-
zemnik Gordana Vičič, Miren št. 129, 5291
Miren, tel. 065/54-081, faks 065/54-083.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 1997
ob 13. uri na naslovu: Občina Miren-Kosta-
njevica, odpiranje vodi Benjamin Klančič,
dipl. inž., Miren št. 129, Miren,  tel.
065/54-081, faks 065/54-083, sejna soba.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Miren-Kostanjevi-
ca, kont. oseba župan Zlatko-Martin Maru-
šič, Miren št. 129, Miren, tel. 065/54-081,
faks 065/54-083.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 9. 1997 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7038 Občina Miren-Kostanjevi-
ca.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Zlat-

ko-Martin Marušič, župan Občina Mi-
ren-Kostanjevica.

Št. 1056/97 Ob-3732

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Miren-Kostanjevica, kont. ose-
ba Zlatko Martin Marušič, župan, Miren št.
129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
Temnica–Renče, L 5745, odsek Temnica
– občinska meja v dolžini 3450 m.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 40,301.045
SIT, čas objave 5. 9. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 15. 1. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Miren-Kostanjevica, prev-
zemnik Gordana Vičič, Miren št. 129, Mi-
ren, tel. 065/54-081, faks 065/54-083.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Miren-Ko-
stanjevica, odpiranje vodi Benjamin Klan-
čič, dipl. inž., Miren, Miren št. 129, tel.
065/54-081, faks 065/54-083, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Miren-Kostanjevi-
ca, kont. oseba župan Zlatko Martin Maru-
šič, Miren št. 129, Miren, tel. 065/54-081,
faks 065/54-083.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 9. 1997 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7038 Občina Miren-Kostanjevica.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Zlatko

Martin Marušič, župan Občine Miren-Ko-
stanjevica.

Občina Miren-Kostanjevica

Ob-3733

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
kont. oseba Vlasta Raičevič, Gerbičeva 60,
Ljubljana, tel. 17-79-104, faks 332-243.

2. Predmet javnega naročila: blaga.
Navedba vsebine: raziskovalna oprema:

zamrzovalna omara; bioreaktorski sistem;
ultrazvočni aparat Aloka SSD-500; Ohme-
da-Hewlett Packard – series 500 compo-
nent monitoring system; sistem za pomno-
ževanje nukleinskih kislin; imunofluores-
cenčni mikroskop Optiphot 2; komplet Mi-
nilab – z dopolnilno opremo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: postopoma do konca 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne: kvaliteta, ponudbena cena, dobavni rok,
garancija, plačilni pogoji, reference.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 19. 9. 1997 do 15. ure,
na naslov UL – Veterinarska fakulteta, prev-
zemnik vložišče, Gerbičeva 60, 1115 Ljub-
ljana, tel. 17-79-100, faks 332-243.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Veterinarska fakulte-
ta, sejna soba/II. nadstropje, Gerbičeva 60,
Ljubljana, tel. 1779-100.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 9. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarska fakulteta, kont.
oseba Vlasta Raičevič, Gerbičeva 60, Ljub-
ljana, tel. 17-79-100.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: prof. dr.

Milan Pogačnik.
Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Ob-3734

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Krško, kont. oseba Niko So-
mrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks
0608/22-221, soba št. 402.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Dovško–Bohor koča, odsek Pleši-
vica–Srebotno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 10. 1997 in zaključek 30. 11. 1997.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 10. 1997 do 10. ure,
na naslov: Občina Krško, prevzemnik Niko
Somrak, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št. 402.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1997
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba “E”.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Krško, kont. oseba Niko
Somrak, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 402.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 9. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: na račun številka:
51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 8. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Glinšek – načelnik oddelka za gospodarsko
infrastrukturo.

Občina Krško

Št. 301-0005/97 Ob-3735

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št.
59/69), v skladu z zakonom o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97) ter na podlagi odred-
be o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), objav-
lja Občina Radenci

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

obnovo lokalnih cest
L-2817 Rački Vrh–Hrašenski Vrh in

L-2812 Janžev Vrh–Kapela
1. Naročnik: Občina Radenci, Radgon-

ska cesta 9, Radenci.
2. Predmet razpisa: obnova lokalnih cest

L-2817 Rački Vrh–Hrašenski Vrh in L-2812
Janžev Vrh–Kapela.

3. Orientacijska vrednost del znaša
47,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je začetek me-
seca oktobra 1997, rok za izvedbo del je
1. 11. 1997.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga, v odvisnosti od razpoložljivih finančnih
sredstev investitorja. V tem primeru ponud-
niki nimajo pravice do uveljavljanja odš-
kodnine iz tega naslova.

6. Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so: ponudbena cena, plačilni pogoji, pri
katerih je upoštevati navodila Ministrstva za
finance o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS,
št. 13/96), reference na dosedanjih delih in
ostale prednosti, ki jih nudi ponudnik in bi
lahko bistveno vplivale na izvedbo del.

Ponudnik naj posebej navede možnost
odloga plačila ali kreditiranje investicije.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Radenci, Radgonska cesta 9, Ra-
denci, naslednji dan po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.

Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo po tel.
069/65-974 ali 069/65-977 pri Ivanuša Ja-
nezu.

8. Investitor si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

9. Rok za oddajo ponudb je 19. 9. 1997
do 12. ure. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo
lokalnih cest v Občini Radenci”.

K ponudbi mora ponudnik priložiti:
– fotokopijo registracije podjetja ali

družbe,
– obrazec BON 1 in BON 2,
– dosedanje referenčne izvedbe obnove

cest.
10. Odpiranje ponudb bo 15. 9. 1997 ob

13. uri v prostorih Občine Radenci.
Predstavniki ponudnikov morajo za so-

delovanje pri odpiranju ponudb predložiti
pisno pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Radenci

Ob-3736

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 069/21-861,
soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: ureditev Kopališke
ulice v Murski Soboti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike:
ugodna cena in plačilni pogoji, roki izpol-
njevanja dosedaj sklenjenih pogodb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 26. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Murska Sobota,
prevzemnik Viher Jožica, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Anton Štihec,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 069/21-861, soba št. 25.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoše-
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va 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 26. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Slavic, župan.

Ob-3737

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 069/21-861,
soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: preplastitev lokalne
ceste L-5612 Polana–Predanovci (občin-
ska meja).

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 20 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike:
ugodna cena in plačilni pogoji, roki izpol-
njevanja dosedaj sklenjenih pogodb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 26. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Murska Sobota,
prevzemnik Viher Jožica, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Anton Štihec,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 069/21-861, soba št. 25.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1997 za 2.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 26. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Slavic, župan.

Ob-3738

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 069/21-861,
soba št. 20.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  obnova  javne  raz-
svetljave na Slomškovi ulici v Murski So-
boti.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike:
ugodna cena in plačilni pogoji, roki izpol-
njevanja dosedaj sklenjenih pogodb.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 26. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Murska Sobota,
prevzemnik Viher Jožica, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 13.30, na naslovu: Mestna občina Mur-
ska Sobota, odpiranje vodi Anton Štihec,
Kardoševa 2, Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 069/21-861, soba št. 25.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska So-
bota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
069/21-861, soba št. 20.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 9. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51900-630-76001.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko.

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

Ponudba mora veljati do: 26. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Anton

Slavic, župan.
Mestna občina Murska Sobota

Ob-3743

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

sanacijo lokalnih cest v Občini Vuzenica
1. Investitor: Občina Vuzenica, Mladin-

ska 1, Vuzenica.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

sanacijo lokalnih cest v Občini Vuzenica.
3. Orientacijska vrednost del je

10,000.000 SIT.
4. Predviden  pričetek del je začetek ok-

tobra in dokončanje konec novembra 1997.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– roki izvedbe.
Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije ne izbere

najcenejšo ponudbo kot najugodnejšo,
– da zmanjša obseg del brez razloga.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va.

6. Ponudbe morajo biti oddane na Obči-
ni Vuzenica na Mladinski 1 v 20 dneh po
objavi razpisa, v zaprti kuverti z oznako: Ne
odpiraj, ponudba za sanacijo lokalnih cest.

Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebo-
vati vse elemente v skladu s 3. členom
odredbe o obvezni vsebini ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).

7. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po pričetku roka za oddajo ponudb, v sejni
sobi Občine Vuzenica ob 8. uri.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 14 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Vuzenica, pri
Angelci Helbl, vsak delovni dan od 8. do
10. ure, 10 dni po objavi razpisa ali na tel.
0602/64-110.

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije plačati 5.000 SIT nepovratnih
sredstev, na Občini Vuzenica ali na ŽR št.
51860-840-141-62233 Občina Vuzenica.

Občina Vuzenica

Št. 140/97 Ob-3745

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za
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zdravstvo in Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Martin Munda, dipl. inž., Splo-
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska 5, Ma-
ribor, tel. (062) 303-351, faks (062)
315-136, soba št. 8.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:

1. Projektna dokumentacija rušitve
starega internega oddelka in gradbeno
dovoljenje za rušitev.

Etažnost objekta: klet, pritličje, I. in
II. nadstropje, skupne površine 2.762 m2.

Rok: do 31. 1. 1998.
2. Rušitev objekta starega interne-

ga oddelka.
Rok: do 28. 2. 1998.
3. Projektna dokumentacija za PGD

za novi objekt oddelka za očesne bolezni
in oddelka za otorinolaringologijo in cer-
vikofacialno kirurgijo bruto površine
ca. 9.000 m2.

Rok: do 31. 1. 1998.
4. Pridobitev enotnega gradbenega

dovoljenja za novogradnjo.
Rok: do 15. 3. 1998.
5. Projektna dokumentacija za

PZR.
Rok: do 31. 1. 1998.
6. Projektna dokumentacija za PZI

s površinskimi načrti.
Rok: do 31. 3. 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 31. 3. 1998.

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

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 10. 1997 do
12. ure na naslov: Splošna bolnišnica Ma-
ribor, tajništvo investicijskega biroja, prev-
zemnik Slavica Hostar, Ljubljanska 5, Ma-
ribor, tel. (062) 303-351, faks (062)
315-136, soba št. 7.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu naročnika: Splošna
bolnišnica Maribor, odpiranje vodi predsed-
nik komisije Bogdan Lamut, dipl. ek., Ljub-
ljanska 5, Maribor, tel. (062) 317-221, int.
6317, faks (062) 315-136, mala jedilnica
bolnišnice.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 21. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
tajništvo investicijskega biroja, kont. oseba
Martin Munda, dipl. inž., Ljubljanska 5, Ma-
ribor, tel. (062) 303-351, faks (062)
315-136, soba št. 8.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 9. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu; samo na pisna vprašanja: Splošna bolni-
šnica Maribor, kont. oseba Martin Munda,
dipl. inž., Ljubljanska 5, Maribor, tel. (062)
303-351, faks (062) 315-136, soba št. 8.

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

Ponudba mora veljati do 31. 3. 1998.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: do 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Splošna

bolnišnica Maribor, direktor Gregor Pivec,
dr. med.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 186 Ob-3747

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kontrolna oseba:
Valentina Rataje, Komenskega 12, Ljublja-
na, tel. 13-43-402, faks 13-10-094.

2. Predmet javnega naročila: blago;
– po samostojnih enotah:
A) Bivalna oprema,
B) Učna in projektna oprema,
C) Kuhinjska oprema.
3. Orientacijska vrednost naročila:
– pod A) 3,5 mio SIT,
– pod B) 2 mio SIT,
– pod C) 3 mio SIT.
4. Dobavni rok: 15. 10. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnješega po-

nudnika:
a) ponudbena cena,
b) ustreznost ponudbe glede na zahteve

naročnika,
c) usposobljenost za izvedbo naročila,
d) reference,
e) rok dobave,
f) opcija ponudbe.
6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-

ložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-

pele najkasneje do 15. 9. 1997 do 13. ure na
naslov: Center šolskih in obšolskih dejav-
nosti, Komenskega 12, Ljubljana.

Prevzemnik: Valentina Rataje, Komen-
skega 12, Ljubljana, tel. 061/13-43-402, faks
13-10-094.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – ne odpiraj!«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS z navedbo predmeta naročila:
»Oprema – Lipa«.

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 9.
1997 ob 14. uri na naslovu: CŠOD, Komen-
skega 12, Ljubljana, II. nadstropje, tel.
061/13-43-402.

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

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 7 dni.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila

Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure po objavi na Cen-
trali Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje
na podlagi dokazila o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki na-
kažejo na žiro račun št. 50100-603-43666.

10. Postopek izbire izvajalca
Javni razpis za izbiro izvajalca brez ome-

jitve.
Ponudba mora veljati do 15. 10. 1997.
Datum objave javnega razpisa: 5. 9.

1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 26. 9. 1997.
Center šolskih in

obšolskih dejavnosti

Ob-3748

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljata Ministrstvo za
šolstvo in šport Ljubljana in Občina Ravne
Prevalje, Ravne na Koroškem

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo

investicijsko vzdrževalnih del na strehi
Doma telesne kulture v Ravnah na

Koroškem
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvedbo obnove strešne
kritine, kleparskih izdelkov in strelovoda na
strehi telovadnice (I. faza).

2. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje naročnika, ki jih
bodo prejeli ob dvigu razpisne dokumenta-
cije. Ponudniki s tem pristajajo, da bodo v
primeru, da so izbrani kot najugodnejši po-
nudnik za izvedbo razpisanih del, sklenili
pogodbo po načelu »funkcionalni ključ v
roke«.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo s potrdilom o vplačilu
10.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro
račun Inženiring biroja št.
51800-601-15484 od dneva razpisa dalje
do vključno 10. 9. 1997 med 9. in 14. uro
na Inženiring biroju, d.o.o., Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 10/II.

Na Inženiring biroju lahko ponudniki do-
bijo potrebne informacije in razlage v času
trajanja razpisa (Fedor Eigner, dia., tel.
062/226-561).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,500.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je začetek
oktobra 1997, praviloma v petih dneh po
sklenitvi pogodbe.

Dela morajo biti dokončana najkasneje
30. 10. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– upoštevanje razpisnih pogojev,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

del,
– reference,
– boniteta,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
7. Obseg in obvezna vsebina ponudbe:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3994 Št. 54 – 5. IX. 1997

a) registracija, odločba o opravljanju de-
javnosit, matična, davčna in številka žiro
računa,

b) boniteta BON 1, 2, 3, ne starejše od
30 dni,

c) izjava o strinjanju z razpisnimi in po-
sebnimi pogoji razpisovalca,

d) reference o izvedenih podobnih delih,
e) ponudbeni rok,
f) ponudbena cena,
g) opcija ponudbe – min. 30 dni,
h) akceptni nalog v višini 10% ponudbe-

ne vrednosti za resnost ponudbe,
i) ponudbeni predračun na originalnih

popisih.
8. Naročnik bo izvedena dela plačal na

podlagi situacije, izstavljene po končanih
delih v smislu navodila o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 13/96). Avansiranje ni
predvideno.

9. Ponudbe je treba oddati najkasneje
18. 9. 1997 do 12. ure na naslov Inženiring
biro, d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 10, 2000
Maribor, v zapečatenih ovojnicah z oznako
»Ponudba – streha – ne odpiraj«.

10. Javno odpiranje ponudb bo vodila
pooblaščena komisija v prostorih Inženiring
biroja, d.o.o., Maribor, Ul. Vita Kraigherja
10/II, dne 18. 9. 1997 ob 13. uri.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 7 dneh po dnevu odpi-
ranja ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport Ljubljana

in Občina Ravne Prevalje,
Ravne na Koroškem

Ob-3749

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Drago Kolenc, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-34-12, faks
178-33-77, soba št. 41.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava in montaža

opreme za Varstveno delovni center, Cen-
ter za socialno delo in Urad za delo v
Lenartu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in zaključek 30. 11. 1997.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 10. 1997 na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne za-
deve, prevzemnik Darja Naglič, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana, tel. 178-34-30, faks
178-33-77, soba št. 23.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 6. 10. 1997
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za delo,

družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Damjana Peterlin, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-33-84, faks 178-33-77, soba št. 37.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Projekt MR inženiring, d.d.,
kont. oseba Branka Manfreda, Svetozarev-
ska 10, Maribor, tel. 062/229-70-30, faks
062/225-569.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 9. 1997 za 30.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun št.
51800-601-10612.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Dunja Bubanj, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-34-09, faks
178-33-77, soba št. 44.

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

Ponudba mora veljati do: 1. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Anton Rop.
Ministrstvo za delo, družino

in socialne zadeve

Ob-3750

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Sklad stavbnih zemljišč občine Čr-
nomelj, kont. oseba Vinko Kunič, Trg svo-
bode 3, Črnomelj, tel. (068) 52-040, 51-363,
faks (066) 51-117, soba št. 24, e-mail: obci-
na.crnomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
A) Prometna ureditev naselja Vrano-

viči (hodnik za pešce, meteorna kanaliza-
cija, cestna razsvetljava),

B) Ureditev parkirišča »Kobetičev
grad« (ureditev parkirišča za okoli 12
osebnih avtomobilov v starem mestnem
jedru).

3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 15,000.000 SIT,
B)  5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 6. 10. 1997 in zaključek 30. 11. 1997.
5. Merila za izbiro najugodneše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 26. 9. 1997 do 8.30 na
naslov Občina Črnomelj, prevzemnika Ani-
ca Poljak, Jože Perušič, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, tel. (068) 52-040, 51-363, faks
(068) 51-117, soba št. 29, e-mail: obcina.cr-
nomelj@siol.net.

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

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 9.
1997, ob 9. uri na naslovu: naročnik Občina
Črnomelj, odpiranje vodi Slavica Janžeko-
vič-Novak, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
(068) 52-040, 51-363, faks (068) 51-117,
mala sejna soba, e-mail: obcina.crno-
melj@siol.net.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Črnomelj, kontakt-
ni osebi Vinko Kunič, Srečko Janjoš, Trg
svobode 3, Črnomelj, tel. (068) 52-040,
51-363, faks (068) 51-117, soba št. 24,
e-mail: obcina.crnomelj@siol.net.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1997 za

A) 5.000 SIT,
B) 3.000 SIT.
Način plačila: na blagajni Občine Črno-

melj ali z nakazilom na račun številka
52110-630-40302.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 19. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej

Fabjan, župan Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj

Ob-3751

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za zdravstvo RS in Splošna
bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje, kon-
taktna oseba Dušan Kragelj, dipl. inž., tel.
063/441-133, faks 063/485-701.

2. Predmet javnega naročila: adaptacija
centralne kuhinje.

Naročilo obsega gradbena, obrtniška, in-
stalacijska dela ter dobava in montaža teh-
nološke opreme kuhinje.

Pogoj za veljavnost ponudbe je celovi-
tost ponudbe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
149,665.680 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek del 20. 11. 1997 in zaključek 20. 4.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: merila so razvidna iz razpisne do-
kumentacije. Pri ocenjevanju ponudb bodo
upoštevane preference domačih ponudnikov
do višine 10%.

6. Dvig razpisne dokumentacije: razpis-
na dokumentacija bo interesentom na raz-
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polago do 12. 9. 1997 od 8. do 14. ure, v
tajništvu službe za preskrbo in vzdrževanje.
Prevzemniki za pravne osebe se morajo iz-
kazati z ustreznim pooblastilom firme, fi-
zične osebe pa z osebnim dokumentom.
Kontaktna oseba za dvig razpisne dokumen-
tacije je Marjana Žabkar. Cena dokumenta-
cije znaša 30.000 SIT, ki jo morajo intere-
senti vplačati pred dvigom dokumentacije
na žiro račun SB Celje 50700-603-31871 ali
gotovinsko na mestu prevzema dokumenta-
cije.

Vse dodatne informacije daje Dušan Kra-
gelj, dipl. inž. Informacije se dajejo samo
na osnovi pismenih vprašanj oziroma vpra-
šanj po faksu. Pismeni odgovori bodo po-
sredovani vsem, ki so dvignili razpisno do-
kumentacijo.

Ogled prostorov, ki so predmet adapta-
cije, je možen v četrtek, 11. 9. 1997 od
12. do 13. ure.

Zainteresirani ponudniki za ogled se zbe-
rejo tega dne ob 11.50 v tajništvu službe za
preskrbo in vzdrževanje. Ogled bo vodil Du-
šan Kragelj, dipl. inž.

7. Rok za predložitev ponudbe: ponud-
niki morajo predložiti ponudbo v tajništvo
službe za preskrbo in vzdrževanje do 6. 10.
1997 do 12. ure. Ponudbo predložijo v dveh
izvodih, v originalu in v kopiji. Ponudbe
prevzema Marjana Žabkar, za kar bo prev-
zemnik prejel ustrezno potrdilo. Rok ve-
ljavnosti ponudbe je 31. 12. 1997.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z jasno označenim napisom »Ponudba –
Ne odpiraj, javni razpis Adaptacija glavne
kuhinje«, ter z navedbo številke objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1997
ob 13. uri v kletnih prostorih bolnišnice –
sejna soba kirurgije – soba št. 4. Točna lo-
kacija bo definirana tudi v razpisnih pogo-
jih, napotke o orientaciji pa bodo ponudniki
dobili lahko pri glavnem vratarju in na in-
formacijah na polikliniki.

Odpiranje bo vodil Zdravko Zabukovec,
dipl. jur., predsednik komisije.

9. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: do 14. 10.
1997.

10. Predvideni datum objave dodelitve
javnega naročila: 20. 10. 1997.

11. Ime in podpis naročnika objave: Sa-
mo Fakin, dr. med.

Splošna bolnišnica Celje

Št. 347-3/97-466 Ob-3752

Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljub-
no ob Savinji, objavlja na podlagi prvega in
drugega odstavka 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
brez omejitev za modernizacijo cest na

demografsko ogroženih območjih
Občine Ljubno

1. Naročnik del: Občina Ljubno, Cesta v
Rastke 12, Ljubno ob Savinji.

2. Predmet razpisa je izbor izvajalca in
oddaja del za modernizacijo cest na demo-
grafsko ogroženih območjih:

a) cesta v Ter, odsek od regionalne ceste
do Konšaka dolžina 2940 m,

b) cesta v Savino, odsek od Kolovrata
do Goloba dolžina 1400 m.

3. Orientacijska vrednost del:
a) 29,000.000 SIT,
b) 15,000.000 SIT.
4. Izvedba del je predvidena v mesecu

oktobru in novembru 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so: ponudbena cena, rok izvedbe,
reference na dosedanjih objektih in ostale
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del. Najcenej-
ši ponudnik ni nujno najugodnejši.

6. Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega z ozirom
na razpoložljiva finančna sredstva ali po
izbiri najugodnejšega ponudnika odstopiti
od pogodbe. V obeh primerih ponudniki ni-
majo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

7. Ponudba mora vsebovati:
– ime in točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– reference ponudnika pri izvajanju po-

dobnih del,
– ponudbene cene in vrednosti se vpisu-

jejo v originalni popis oziroma kopijo popi-
sa s količinami. Če ima ponudnik pripombe
na original popisa, naj svoje pripombe napi-
še kot varianto v posebni prilogi.

8. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Občini Ljubno, Cesta v
Rastke 12, Ljubno ob Savinji vsak delovni
dan. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobijo na istem naslovu ali po
telefonu (063) 841-010, pri Franju Naraloč-
niku, tajniku Občine Ljubno. Stroški razpi-
sne dokumentacije za posamezno cesto zna-
šajo 7.000 SIT, ki jih ponudnik plača pred
dvigom dokumentacije na ŽR številka
52810-630-10126. Pogoj za dvig razpisne
dokumentacije je predložitev odločbe o iz-
polnjevanju pogojev za izvajanje razpisanih
del.

9. Kompletne ponudbe v zapečatenih lo-
čenih kuvertah z oznako:

a) »Ne odpiraj – modernizacija na DOO
– cesta Ter«,

b) »Ne odpiraj – modernizacija na DOO
– cesta Savina«,

morajo ponudniki oddati najkasneje do
ponedeljka, 22. 9. 1997 do 12. ure, v tajni-
štvu Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, ozi-
roma morajo ponudbe do takrat prispeti po
pošti.

10. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo v ponedeljek, 22. 9. 1997 ob 13. uri
za cesto v Ter in ob 14. uri za cesto v Savi-
no, v prostorih Občine Ljubno, Cesta v Rast-
ke 12.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v 15 dneh od od-
piranja ponudb.

Občina Ljubno

Št. 20/97 Ob-3758

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Novo mesto, kont. oseba
Mirko Strmšek, dipl. gr. inž., Seidlova 1,
Novo mesto, tel. 068/317-206, faks
068/322-731, soba št. 46.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova kritine in do-
datna toplotna izolacija strehe na objek-
tu, »športna dvorana Marof« v Novem
mestu.

3. Orientacijska vrednost naročila:
– varianta A, 11,500.000 SIT,
– varianta B, 85,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 25. 9. 1997 do 14. ure
na naslov Mestna občina Novo mesto, Seid-
lova c. 1, Sekretariat za kulturo, šport in
mladino, prevzemnik tajništvo sekretariata,
Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, tel.
068/317-242, faks 068/317-242, soba št. 43.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

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

Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 9.
1997 ob 12. uri na naslovu: Mestna občina
Novo mesto, odpiranje vodi Mirko Strmšek,
dipl. gr. inž., Seidlova c. 1, Novo mesto, tel.
068/317-206, faks 068/322-731, soba št.
67/II.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 9. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Šobar Alenka, Seidlova 1,
Novo mesto, tel. 068/317-242, faks
068/317-242, soba št. 43.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 9. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Mestna občina Novo mesto – Sl. za in-
vesticije, kont. oseba Mirko Strmšek, dipl.
gr. inž., Seidlova ul. 1, tel. 068/317-206,
faks 068/322-731.

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

Ponudba mora veljati do: 26. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 1. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franci

Koncilija, župan Mestne občine Novo me-
sto.

Mestna občina Novo mesto

Ob-3757

Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
Črenšovci, na podlagi zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za ureditev lokalne ceste L – 4212 in

lokalne ceste L – 4209 v Občini
Črenšovci

1. Naročnik: Občina Črenšovci, Prek-
murske čete 20, Črenšovci.

2. Predmet razpisa: ureditev lokalne ce-
ste L – 4212 in lokalne ceste L – 4209.

3. Razpisna dokumentacija: popis razpi-
sanih del lahko ponudniki dvignejo vsak
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delovni dan med 8. in 14. uro na sedežu
uprave Občine Črenšovci (Prekmurske čete
20, Črenšovci).

4. Orientacijska vrednost del znaša
48,000.000 SIT.

5. Rok pričetka del: 15. 10. 1997.
Rok za dokončanje del: 15. 11. 1997.
6. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– reference za izvedbo,
– ponudbena cena,
– garancijski rok in garancija za tehno-

loško brezhibnost,
– odstotek vrednosti avansa kot pogoj za

nespreminjanje cen,
– fiksnost cen.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši ponudnik.
7. Ponudniki morajo dostaviti zahtevano

dokumentacijo v zaprtih kuvertah z oznako:
»Ne odpiraj! Razpis za ureditev lokalnih
cest!« v 10 dneh po objavi do 14. ure, na
upravo Občine Črenšovci.

8. Javno odpiranje ponudb bo tretji
delovni dan po oddaji ponudb ob 14. uri v
prostorih uprave Občine Črenšovci.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju ponudb.

10. Investitor si pridržuje pravico zmanj-
šati obseg oddanih del, kolikor ne bodo v
celoti zagotovljena predvidena sredstva. V
tem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

Občina Črenšovci

Št. 01343-3-97 Ob-3760

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Občina Rib-
nica, Gorenjska cesta 3, Ribnica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije

poškodovanih lokalnih cest na območju
Občine Ribnica

1. Naročnik: Občina Ribnica, Gorenjska
cesta 3, Ribnica.

2. Predmet javnega razpisa je sanacija
poškodovanih lokalnih cest na območju Ob-
čine Ribnica.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 18,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek in dokončanje del
je v oktobru 1997.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena, plačilni pogoji, možnost krediti-
ranja, fiksnost cen,

– garancijski rok izvedenih del,
– reference s področja razpisanih del,
– druge ugodnosti navedene v razpisni

dokumentaciji.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za zahtevano de-

javnost,
– podpisani predlog pogodbe in ponud-

beni predračun,
– podatki o boniteti poslovanja, potrjen

BON 1, BON 2 in BON3,
– opcijski rok,
– pisno izjavo ponudnika, da si je ogle-

dal teren, kjer se bo izvajala sanacija in da
je seznanjen z obsegom del in potrebnimi
materiali,

– veljavnost ponudbe,

– predlagani terminski plan izvajanja del,
– garancija za servisiranje v višini 10%

razpisanih del.
7. Rok za oddajo ponudb je 26. 9. 1997

do 12. ure. Pisne prijave z vso dokumenta-
cijo, ki je zahtevana, je potrebno dostaviti v
zaprti ovojnici z imenom in naslovom prija-
vitelja in oznako »Ne odpiraj – ponudba
sanacija lokalnih cest« na naslov: Občina
Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
Nepravilno opremljene in nepravilno sestav-
ljene ponudbe bo komisija zavrnila v po-
stopku odpiranja ponudb.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 1997

ob 9. uri v sejni sobi Občine Ribnica, Go-
renjska cesta 3, Ribnica. Odpiranje ponudb
bo izvedla komisija investitorja Občine Rib-
nica. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo.

9. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v os-

mih dneh od dneva odpiranje ponudb.
10. Naročnik si pridržuje pravico dolo-

čiti manjši obseg del od razpisanega z ozi-
rom na razpoložljiva finančna sredstva ali
po izbiri najugodnejšega ponudnika odsto-
piti od podpisa pogodbe, v obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.

11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na Občini Ribnica, oddelek
za komunalne zadeve, Gorenjska cesta 3,
Ribnica, tel. 061/861-090, kontaktna oseba
Danilo Hočevar. Razpisna dokumentacija je
na razpolago za 10.000 SIT z virmanskim
plačilom na ŽR št.: 51310-630-12019 ali s
plačilom na blagajni Občine Ribnica.

Občina Ribnica

Št. 463/97 Ob-3761

Javni razpis
za izbiro izvajalca del pri gradnji

vodovoda Krvava Peč
1. Naročnik del je Občina Velike Lašče,

Velike Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

pri gradnji vodovoda Krvava Peč.
3. Orientacijska vrednost del znaša

46,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del bo takoj po

podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del je 45 dni.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancijski roki, opcija ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti.
6. Rok za dostavo ponudb je 20 dni po

objavi v Uradnem listu RS do 10. ure na
naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, 1315 Velike Lašče v zapečateni ovojni-
ci z oznako »Ponudba za gradnjo vodovoda
Krvava Peč« – Ne odpiraj!

7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
12. uri v prostorih Občine Velike Lašče,
Velike Lašče 15 v prostoru sejne sobe obči-
ne.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri iz-
vajalca v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo do vključno
desetega dne od objave, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na sedežu družbe AG-in-
ženiring, d.o.o., Kočevje, Podjetniška cona
H2, 1330 Kočevje, Marjana Malnar, tel.
061/851-335, 061/851-385, 061/855-261.

10. Naročnik si pridržuje pravico even-
tualno zmanjšati obseg del od razpisanega
oziroma na razpoložljive finančne zmožno-
sti.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

Občina Velike Lašče

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Št. 674 Ob-3742

Občina Ig na osnovi določila 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja, da je za izvajanje gradbe-
nih in montažnih del II. faze vodovoda
Klada–Sarsko po javnem razpisu bilo iz-
brano kot najugodnejši ponudnik podjetje
Komunalne gradnje, d.o.o., Cesta na Krko
7, Grosuplje. Ponudnili so najnižjo ceno
(24,679.353,60 SIT) in kot izvajalci I. faze
vodovoda Klada–Sarsko so se predstavili
kot solidni izvajalci.

Občina Ig

Ob-3487

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Naročnik oziroma naziv in sedež na-
ročnika: Občina Črnomelj, kont. oseba Sreč-
ko Janjoš, Trg svobode 3, Črnomelj, tel.
068/51-629, faks 068/51-117, soba št. 24,
e-mail obcina.crnomelj@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija lokal-
ne ceste št. 2513 (R 335 – Vinica–Bojan-
ci–Tribuče – R327), odsek Vinica proti
Bojancem – fazna izvedba (ca. 2200 m, od
tega v letu 1997 ca. 1200 m in v letu 1998
1000 m; širina vozišča 4,5 m).

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 1,5 meseca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 10%.

Opis določujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: merila so bila naslednja: cena, re-
ference, rok izvedbe, rok plačila in finanč-
no zavarovanje.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 21. 8.
1997 ob 9.30 na naslovu: Trg svobode 3,
Črnomelj, Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
Črnomelj.

Število prispelih ponudb: 3.
Najnižja cena: 26,563.957 SIT.
Najvišja cena: 31,540.698 SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997; Uradni list RS, št. 47,
Ob-3257.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Črnomelj, župan Andrej Fabjan.

Občina Črnomelj

Ob-3488

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
oddelek za družbene dejavnosti, kont. oseba
Ferdo Jehart, Ulica heroja Staneta 1, Mari-
bor, tel. 062/2201-314, faks 062/2201-293,
soba št. 340.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova strehe in kle-
parskih izdelkov, oken fasade in notra-
njega oboka na objektu sodni stolp Mari-
bor.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 8,500.000 SIT, ob-
java v petek 25. 7. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 mesecih.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 5%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbran ponudnik je najcenejši ter
ima reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 14. 8.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Mestna občina
Maribor, oddelek za družbene dejavnosti,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Število prispelih ponudb: 4.
Najnižja cena: 10,676.287 SIT.
Najvišja cena: 19,579.852 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 25. 7. 1997, št. 44-45.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 20. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: pred-
stojnik Oddelka za družbene dejavnosti, Go-
ran Rajić, dipl. psih.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-3694

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Idrija, kont. oseba Ni-
kita Primožič – predsednik razpisne komisi-
je, O. Župančiča 3, Idrija, tel. 065/73-691,
faks 065/73-691.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  izvedba  gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del za
gradnjo prizidka ZP Cerkno.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 45 dni od podpisa pogodbe.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– reference ponudnika pri navedenih de-
lih,

– možnost kreditiranja.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 8.

1997 ob 12. uri na naslovu: Zdravstveni
dom Idrija, O. Župančiča 3, Idrija.

Število prispelih ponudb: 3.
Najnižja cena: 9,504.000 SIT.
Najvišja cena: 10,187.000 SIT.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: 4. 7. 1997, Uradni list RS, št. 40/97,
Ob-2869.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 14. 8. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: direktor
Milan Vončina, dr. med.

Zdravstveni dom Idrija

Ob-3746

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Laško, kont. oseba Olga Šola,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769, soba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine : podaljšanje  levo-
obrežnega kanala v Laškem, v obsegu:

– preddela,
– zemeljska dela,
– polaganje cevi,
– revizijski jaški,
– ostala dela (preizkus vodotesnosti).
3. Orientacijska  vrednost  naročila:

15 mio SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka del:

60 delovnih dni, začetek 15. 10. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila,  navedena  v  razpisni  dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: krajši rok izvedbe del in plačilni
pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 8.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Laško,
Mestna ulica 2, Laško, število prispelih po-
nudb 3, najnižja cena 13,051.763 SIT, naj-
višja cena 13,875.503 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 1. 8. 1997; Uradni list RS, št. 47/97,
Ob-3231, št. 403-70/97.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 5. 9. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Peter Hrastelj.

Občina Laško

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

V vabilu na II. sejo skupščine delniške
družbe Plinarna Maribor, objavljeno v Urad-
nem listu RS, št. 51/97 z dne 22. VIII. 1997
se 5. točka spremeni v 3. točko in v pred-
zadnjem odstavku vabila se črta besedica
začasni.

Plinarna Maribor, d.d.
uprava – direktor

Ob-3754

Zaradi uveljavitve zakona o prevzemnih
(Ur. l. RS, št. 47/97), začasna uprava podjet-
ja Izletnik Celje, d.d., Aškerčeva 20, Celje

preklicuje
1. redno sejo skupščine Izletnik Celje,

d.d., Celje, sklicano za dne 15. 9. 1997 in
vabi delničarje na 1. redno sejo skupščine z
nespremenjenim dnevnim redom, dne
24. 11. 1997 ob 10. uri v hotelu Celeia v
Celju, Mariborska cesta 3.

Izletnik Celje, d.d.
začasna uprava

Št. 55/97 Ob-3490

Na podlagi 7.2. statuta Bistra, d.d., Rav-
ne na Koroškem, Čečovje 5, začasna uprava
sklicuje

skupščino,
ki bo dne 6. 10. 1997 ob 13. uri, na

sedežu Bistra, d.d., z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
preštevalcev glasov.

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, imenuje predsedujo-
čega skupščine.

Imenuje se dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

me poslovnik o delu skupščine Bistra, d.d.,
v predloženem besedilu.

3. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov stalnega nad-
zornega sveta – predstavnikov delničarjev
in seznanitev s članom nadzornega sveta, ki
ga je izvolil organ soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli dva člana nad-
zornega sveta – predstavnika delničarjev.

4. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlog začasne uprave o izplačilu na-
domestila sejnine za člane nadzornega sve-
ta v predlagani višini.

5. Sprejem akta o lastninskem preobli-
kovanju podjetja Gostinsko podjetje Bistra,
p.o. in statuta delniške družbe Bistra, d.d.

Predlog sklepa uprave: akt o lastninskem
preoblikovanju podjetja Gostinsko podjetje Bi-
stra, p.o. in statut delniške družbe se sprejme.
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6. Informacija o poslovnem poročilu za
leto 1993, 1994, 1995 in 1996 in prvo polo-
vico leta 1997.

Predlog sklepa uprave: poslovno poroči-
lo za leto 1993, 1994, 1995 in 1996 ter prvo
polovico leta 1997 se sprejme na znanje.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

so delničarjem na voljo v tajništvu uprave
vsak delovnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnenvega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve Bistra, d.d.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave Bistra, d.d., pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ured pred pričetkom za-
sedanja skupščine zaradi vzpostavitve evi-
dence in morebitnega prevzema glasovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo
takrat odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!
Bistra, d.d.,

začasna uprava

Št. 1/418/97-3 Ob-3695

Na podlagi 46. člena statuta TKK Srpe-
nica, d.d. sklicuje začasna uprava družbe

prvo redno skupščino družbe,

ki bo v torek, 7. oktobra 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe TKK Srpenica, d.d., v Sr-
penici, Srpenica 1, v sejni sobi.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejema

predlog začasne uprave o izvolitvi predsed-
nika skupščine, dveh preštevalcev glasov
ter imenuje notarja.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
TKK Srpenica, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejema Po-
slovnik o delu skupščine TKK Srpenica,
d.d., po predlogu začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta.

3. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in izvoli se nad-
zorni svet po predloženem predlogu zača-
snega nadzornega sveta.

4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta glede višine sejnine članom
nadzornega sveta.

5. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju za leto 1996 z mnenjem začasnega
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejema po-
ročilo o poslovanju za leto 1996 po predlo-
gu začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.

6. Obravnava predloga za delitev dobič-
ka za leto 1994, 1995 in 1996 ter pokrivanje
izgube za leto 1993.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za delitev dobička in pokrivanje iz-
gube po predlogu začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta.

7. Sprejem predloga o dopolnitvah sta-
tuta TKK Srpenica, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log dopolnitve statuta družbe TKK Srpeni-
ca, d.d., po predlogu začasne uprave in za-
časnega nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1996 in 1997.

Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-
zorja družbe za leto 1996 in 1997 po predlo-
gu začasnega nadzornega sveta.

9. Predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na upravi TKK Srpenica, d.d.,
vsak delovnik od 13. do 15. ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v sed-
mih dneh po objavi tega sklica v tajništvu
uprave TKK Srpenica, d.d., Srpenica 1.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave TKK Srpenica, d.d., pisno prijavijo
svojo udeležbo. Tudi pooblastilo pooblaščen-
cev in zastopnikov mora biti pisno.

Člani začasnega nadzornega sveta in di-
rektor se lahko udeležijo skupščine tudi če
niso delničarji in ne glede na predhodno
prijavo udeležbe.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno – z glasovnicami, ki jih udeleženci
prejmejo ob vstopu na skupščino. Za sprejem
skupščinskih sklepov je potrebna večina od-
danih glasov delničarjev (navadna večina),
razen če zakon ali statut ne določi drugače.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne eno uro kasne-
je v istih prostorih. Po ponovnem sklicu
skupščina odloča ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta eno uro pred uradnim začetkom. V tem
času se bodo delile glasovnice.

TKK Srpenica, d.d.,
začasna uprava

Ob-3739

Direktor družbe Avtomotor, d.d., Celje,
na podlagi statuta družbe in zakona o go-
spodarskih družbah sklicuje

10. redno sejo
skupščine družbe,

ki bo v četrtek, dne 9. 10. 1997, na sede-
žu družbe v Celju, Miklošičeva 5, ob 12.
uri, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine
in verifikacijsko komisijo v sestavi pred-
sednika in dveh preštevalcev glasov.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Jasna Bečaj Božičnik iz Šentjurja pri Celju.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju družbe v letu 1996 z mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme revidirano letno poročilo o
poslovanju družbe za leto 1996.

3. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina delniške druž-
be na predlog uprave in ob pozitivnem mne-
nju nadzornega sveta sklene, da se dobiček
poslovnega leta 1996 v znesku 12,364.000
SIT razporedi kot nerazporejeni dobiček.

4. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo
za leto 1997 imenuje revizijska družba
RATING, d.o.o., Celje.

5. Informiranje delničarjev o trendih po-
slovanja v prvem polletju 1997.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki: pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi tako,
da jo ta sprejme najkasneje tri dni pred za-
sedanjem skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo, in sicer najmanj eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe, Miklošičeva
5, v Celju od 8. do 12. ure v pisarni tajniš-
tva.

Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočijo v pisni obliki upra-
vi družbe v sedmih dneh od objave sklica.

Predloženi nasprotni predlogi morajo bi-
ti obrazloženi.

Ponovno zasedanje: v primeru, da skupš-
čina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepč-
na ne glede na višino zastopanega kapitala.

Avtomotor, d.d., Celje
direktor
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Ob-3740

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Mlekarne Ptuj, Proizvodnja, prede-
lava in prodaja mleka in mlečnih izdelkov,
d.d., Ptuj, Čučkova ul. 6, sklicuje uprava
družbe

1. sejo skupščine
družbe Mlekarna Ptuj, Proizvodnja,

predelava in prodaja mleka in mlečnih
izdelkov, d.d.,

za ponedeljek 6. 10. 1997 ob 12. uri v
prostorih jedilnice v Mlekarni Ptuj, d.d.,
Ptuj, Čučkova ul. 6.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika in pre-
števalca glasov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepov:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvolijo se predlagani predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov,
– za sestavo notarskega zapisnika se ime-

nuje predlagani notar.
2. Obravnava in sprejetje poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predloženem besedilu.
3. Obravnava in sprejetje poročila upra-

ve družbe o poteku lastninskega preobliko-
vanja podjetja Mlekarne Ptuj, d.d.

Predlog sklepa: sprejme s poročilo upra-
ve družbe o poteku lastninskega preobliko-
vanja podjetja.

4. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razrešijo se člani zača-
snega nadzornega sveta in izvolijo člani
nadzornega sveta v predlagani sestavi.

5. Obravnava in določitev sejnin za čla-
ne nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina članom
nadzornega sveta v predlagani višini.

6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se imenuje predlagano re-
vizijsko družbo za poslovno leto 1997.

7. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Prijava udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine pri tajnici delniške družbe Peter-
nik Silvi, v Ptuju, Čučkova ul. 6.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje.

O vseh točkah dnevnega reda, razen pr-
ve točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
niki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam

dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem ted-
nu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom.

V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala. Gradivo za skupščino s
predlogi sklepov je na vpogled delničarjem
pri tajnici družbe Peternik Silvi, na Ptuju,
Čučkova ul. 6, vsak delovnik od 9. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.

Mlekarna Ptuj, d.d.
začasna uprava

Ob-3741

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke
statuta družbe, sklicuje direktor

2. skupščino
družbe Triglav, pooblaščena

investicijska družba, d.d.,
ki bo v torek 30. 9. 1997 ob 15. uri v

prostorih Zavarovalnice Triglav, d.d., v
Ljubljani, Miklošičeva 19.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost in

potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik

skupščine ter dva preštevalca glasov. Skupš-
čini prisostvuje vabljeni notar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo uprave ter revidirane finanč-
ne izkaze za leto 1996.

4. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: skupščina sprejme ugo-

tovitveni sklep o vpisu in vplačilu delnic in
ugotovitveni sklep o določitvi pavšalne
višine stroškov povečanja osnovnega kapi-
tala.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
6. Imenovanje revizorja družbe za po-

slovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

poslovno leto 1997 se imenuje revizijska
družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

7. Pobude in vprašanja delničarjev.
Udeležba in glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastili Triglav, druž-
bo za upravljanje, d.o.o., za uresničevanje
glasovalne pravice in vplačanih delnic. Ne
glede na to, se lahko skupščine udeleži vsak
delničar ali njegov pooblaščenec oziroma
zakoniti zastopnik, ki v skladu s sklepom
nadzornega sveta, ki temelji na določilu tret-
jega odstavka 10. točke statuta, pisno prija-
vi družbi svojo udeležbo vsaj tri dni pred
dnem zasedanja.

V primeru, da skupščina ob sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala na istem me-
stu 30. 9. 1997 ob 16. uri (ponovni sklic).

Ob ponovnem sklicu skupščina veljavno od-
loča ne glede na višino prisotnega in zasto-
panega kapitala.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe v Ljublja-
ni, Miklošičeva 17, vsak delovnik med 14.
in 15. uro ter pri Triglav D.U., d.o.o., Slo-
venska 54, vsak delovnik med 14. in 15.
uro.

Triglav, PID, d.d.
direktor družbe

ob-3759

Uprava družbe Plinarna Maribor, d.d.
v skladu z 288. členom zakona o gospodar-
skih družbah objavlja

nasprotni predlog
k dnevnemu redu skupščine Plinarna Ma-

ribor, d.d., ki je sklicana za v četrtek 25.
septembra 1997 na sedežu družbe Plinar-
niška ul. 9, Maribor, s pričetkom ob 11. uri.

Nasprotni predlog k 3. točki dnevnega
reda za sejo skupščine je posredoval delni-
čar Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana. Njegov nasprotni predlog k raz-
poreditvi dobička glasi:

»Skupščina sprejme sklep, da ustvarjeni
čisti dobiček poslovnega leta 1996 v znesku
11,130.000 SIT ostane nerazporejen.«

Obrazložitev
Slovenski odškodninski sklad, d.d., nas-

protuje delitvi dobička, ki ga je predlagala
uprava ker ima družba že oblikovane rezer-
ve v višini 80,8% vrednosti osnovnega ka-
pitala (266,041.000 SIT), kar je več kot iz-
haja iz 355. člena zakona o gospodarskih
družbah.

Višina  oblikovanih  rezerv  mora  izha-
jati  iz  preteklih  in  ocenjenih  rizikov,  ki
jim je družba izpostavljena pri poslovanju
in se odražajo v izgubi pri poslovanju. Gle-
de na to, da ti riziki niso opredeljeni, meni-
mo, da je potrebno dobiček pustiti neraz-
porejen.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
predlaga, da delničarji glasujejo za predlog
sklepa, ki ga je uprava s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta predlagala ob sklicu
skupščine dne 22. 8. 1997.

Plinarna Maribor, d.d.
uprava – direktor

Razne objave

Št. 362-204/97 Ob-3701

Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije na podlagi 6. člena stanovanjske-
ga pravilnika stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije objavlja

razpis
za dodelitev službenih stanovanj v najem
v Dravogradu, Prevaljah, Celju, Gornji
Radgoni, Vipavi, Novi Gorici, Medani,
Jesenicah, Sežani, Gorjanskem, Pivki,
Ilirski Bistrici, Mirni na Dolenjskem,

Kambreškem, Zidanem mostu in
Postojni
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1. Predmet razpisa:
Dravograd:
– Meža  4,  št.  stanovanja  7,  v  izmeri

66,21 m2,
Prevalje:
– Trg 38, št. stanovanja 10, v izmeri

53,15 m2,
Celje:
– Kajuhova 7, št. stanovanja 3, v izmeri

47,06 m2,
Gornja Radgona:
– Panonska 3, št. stanovanja 18, v izmeri

40,10 m2,
Vipava:
– Gradnikove  brigade  12,  št.  stanova-

nja 3, v izmeri 48,50 m2,
Nova Gorica:
– Delpinova 14, št. stanovanja 14, v iz-

meri 61,79 m2,
– Gradnikove  brigade  39,  št.  stanova-

nja 30, v izmeri 77,29 m2,
Medana:
– Ceglo 6, v izmeri 44,93 m2,
Jesenice:
– C. M. Tita 18, št. stanovanja 26, v iz-

meri 75,02 m2,
Sežana:
– 1. tankovske  brigade  5,  št.  stanova-

nja 52, v izmeri 27,37 m2,
– Ivana Turščiča 9, št. stanovanja 43, v

izmeri 28,21 m2,
Gorjansko:
– Gorjansko 71B, v izmeri 44,20 m2,
Pivka:
– Pod Kerinom 3, št. stanovanja 2, v iz-

meri 74,20 m2,
– Pod Kerinom 3a, št. stanovanja 3, v

izmeri 74,20 m2,
– Pod Zavrtnico 9, št. stanovanja 2, v

izmeri 61,52 m2,
Ilirska Bistrica:
– Gubčeva 5, št. stanovanja 6, v izmeri

75,69 m2.
Upravičenci: delavci Ministrstva za fi-

nance, Carinske uprave Republike Sloveni-
je, zaposleni v carinarnicah in carinskih iz-
postavah.

2. Predmet razpisa:
Mirna na Dolenjskem:
– Glavna cesta 54, št. stanovanja 25, v

izmeri 52,32 m2,
– Glavna cesta 52, št. stanovanja 7, v

izmeri 33,87 m2,
– Roje  1,  št.  stanovanja  9,  v  izmeri

20,17 m2,
– Roje  4,  št.  stanovanja  6,  v  izmeri

21,14 m2.
Upravičenci: delavci Ministrstva za pra-

vosodje, Uprave za izvrševanje kazenskih
sankcij, zaposleni v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Dob pri Mirni.

3. Predmet razpisa:
Kambreško:
– Kambreško  1,  pritličje,  v  izmeri

59,37 m2,
Zidani most:
– Zidani most 27, št. stanovanja 2, v iz-

meri 29,84 m2,
Postojna:
– Ul. Prekomorskih brigad 10, št. stano-

vanja 23, v izmeri 30,56 m2.
Upravičenci: delavci v Vladi Republike

Slovenije, ministrstvih in vladnih službah
in drugih organizacijskih enotah državne

uprave ter Državnega pravobranilstva Re-
publike Slovenije.

Pogoji razpisa: predlog predstojnika s
prednostnim redom v organu in vlogami pro-
silcev, ki so upravičenci po tem razpisu, v
skladu z določbami stanovanjskega pravilni-
ka stanovanjske komisije Vlade Republike
Slovenije, se pošlje na Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva
27a, Ljubljana. Rok za vložitev predlogov je
14 dni od objave v Uradnem listu RS.

Vlada RS
Servis skupnih služb vlade Ljubljana

Št. 48 Ob-3484

Na podlagi sklepa, ki ga je sprejel uprav-
ni odbor Slovenskega odškodninskega skla-
da, d.d., na 29. seji 10. 7. 1997, razpisuje
Slovenski odškodninski sklad, d.d., Mala
ulica 5/IV, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo revizije

računovodskih izkazov
1. Naročnik: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5/IV.
2. Predmet naročila: revizija računovod-

skih izkazov za leto 1996 in leto 1997.
3. Rok veljavnosti ponudb naj bo naj-

manj 30 dni.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo re-

gistrirane revizijske družbe.
5. Okvirna vrednost celotnega naročila

je 3,500.000 SIT.
6. Predvideni rok za dokončanje revidi-

ranja za leto 1996 je 15. 12. 1997, za leto
1997 pa 31. 5. 1998.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– popolnost in preglednost ponudbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca (re-

ference predvsem na področju revidiranja
računovodskih izkazov skladov),

– rok, v katerem bo ponudnik opravil
revizijo.

Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo predložil najpopolnejši načrt izvedbe re-
vizije.

8. Plačilni pogoji so:
– 70% pogodbene vrednosti po predloži-

tvi predhodnega poročila,
– 30% pogodbene vrednosti po dokonč-

nosti poročila.
Plačilo bo izvršeno v roku 15 dni od

dneva izstavitve računa.
9. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od

dneva objave tega razpisa v Uradnem listu
RS na naslov: Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Mala ulica 5/IV, p.o. 139, 1001 Ljub-
ljana.

Ponudbe je treba poslati v zaprti kuverti
s pripisom: »Ne odpirajte – ponudba za iz-
vedbo revizije računovodskih izkazov!« Ne-
pravočasne ali nepravilno opemljene ponud-
be se vrnejo ponudnikom neodprte.

10. Javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
1997 ob 15. uri v poslovnih prostorih Slo-
venskega odškodninskega sklada, d.d., Ljub-
ljana, Mala ulica 5/IV.

Predstavniki ponudnikov, ki se želijo
udeležiti odpiranja ponudb se morajo izka-
zati s pisnim pooblastilom.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 21 dni od odpiranja ponudb.

12. Podrobnejše informacije lahko dobi-
te vsak delovnik na tel. 131-20-57 pri Dra-
gomirju Kolmanu, direktorju finančnega
sektorja ali Janji Fink, vodji računovodstva.

Slovenski odškodninski sklad, d.d.

Ob-3696

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo varnostnih rolet za

mehansko zaščito gotovine
1. Predmet razpisa je izdelava tehnične

dokumentacije ter dobava in montaža var-
nostnih rolet za mehansko zaščito gotovine
v ekspozituri Tolmin, Trg Maršala Tita 11.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v okto-
bru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v ekspozituri Tolmin, Trg Mar-
šala Tita dne 10. 9. 1997 ob 13.30 ter si
hkrati ogledajo objekt zaradi izvedbe mon-
taže, vse pod pogojem, da predložijo poob-
lastilo. Dvig razpisne dokumentacije po na-
vedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organizirana servisna mreža, garan-
cijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 24. 9. 1997
do 15. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Nova Gorica, Gradnikove brigade 2.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojni-
cah in z vidno oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – varnostne rolete”. Za pravočasno
predloženo se bo štela ponudba, ki bo in-
vestitorju predložena v zgoraj določenem
roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-3697

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo preureditve vhodne avle in
zamenjave vhodnih vrat

1. Predmet razpisa je izvedba preuredi-
tve vhodne avle in zamenjave vhodnih vrat
v poslovnem objektu podružnice Trbovlje,
Trg revolucije 25.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v okto-
bru 1997.
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4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Trbovlje, Trg re-
volucije 25, od 10. do 11. 9. 1997 med 11. in
13. uro, pod pogojem, da predložijo poobla-
stilo. Dvig razpisne dokumentacije po na-
vedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organizirana servisna mreža, garan-
cijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 25. 9. 1997
do 15. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Trbovlje, Trg revolucije 25.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – Javni raz-
pis – preureditev vhoda”. Za pravočasno
predloženo se bo štela ponudba, ki bo inve-
stitorju  predložena  v  zgoraj  določenem
roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-3698

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo preureditve poslovnih prostorov
1. Predmet razpisa je izvedba preuredi-

tve poslovnih prostorov v pritličju in nad-
prtličju  podružnice  Koper,  Pristaniška
cesta 10.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v okto-
bru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Koper, Pristaniš-
ka cesta 10, od 9. do 11. 9. 1997 med 12. in
15. uro pod pogojem, da predložijo poobla-
stilo. Dvig razpisne dokumentacije po na-
vedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organizirana servisna mreža, garan-
cijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 25. 9. 1997
do 15. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Koper, Pristaniška cesta 10.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – Javni razpis
– preureditev prostorov”. Za pravočasno
predloženo se bo štela ponudba, ki bo inve-
stitorju predložena v zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dni
po končanem postopku izbire.

Ob-3699

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih

del v Agenciji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo dopolnitve internega TV
nadzora

1. Predmet razpisa je izdelava tehnične
dokumentacije ter dobava in montaža
opreme in dopolnitve internega TV nadzora
v poslovnem objektu podružnice Koper,
Pristaniška 10.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Rok za začetek izvedbe del je v okto-
bru 1997.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Koper, Pristaniš-
ka cesta 10, od 9. do 11. 9. 1997 med 9. in
11. uro ter si hkrati tudi ogledajo objekt
zaradi izvedbe montaže, pod pogojem, da
predložijo pooblastilo in dokazilo o prido-
bitvi licence po zakonu o zasebnem varova-
nju in obveznem organiziranju službe varo-
vanja. Dvig razpisne dokumentacije po na-
vedenem terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, organizirana servisna mreža, garan-
cijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudb je 22. 9. 1997
do 15. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Koper, Pristaniška cesta 10.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojni-
cah in z vidno oznako “Ne odpiraj – Javni
razpis – TV nadzor”. Za pravočasno pred-
loženo se bo štela ponudba, ki bo investi-
torju  predložena  v  zgoraj  določenem
roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 204/97 Ob-3720

Mercator – Kmetijska zadruga Krka No-
vo mesto, z.o.o., Novo mesto, Rozmanova
ulica 10, razpisuje

javno dražbo
za prodajo kioska – trgovskega lokala, v

Novem mestu, na Smrečnikovi ulici
1. Javna dražba bo v torek, 16. 9. 1996,

ob 10. uri v poslovnih prostorih podjetja
Leran Novo mesto, d.o.o.,  v Novem mestu,
Lebanova ulica 24.

2. Predmet dražbe je montažni objekt ki-
osk, v katerem je trgovina, ki stoji na parc.
št. 433, k.o., Kandija, brez zemljišča s ko-
munalnimi priključki, po izklicni ceni, v vi-
šini tolarske protivrednosti 30.000 DEM.

3. Udeleženci javne dražbe morajo, naj-
kasneje tri dni pred pričetkom javne dražbe,
položiti varščino v višini tolarske protivred-
nosti 3.000 DEM, na blagajni M KZ Krka
Novo mesto.

4. Za predmet dražbe plača kupec davek
na promet nepremičnin in ostale stroške, ki
nastanejo v zvezi z realizacijo prodajne po-

godbe vse v višini tolarske protivrednosti
2.000 DEM.

5. Prednost pri nakupu ima, pod enakimi
pogoji, najemnik nepremičnine, ki je pred-
met licitacije.

6. Vsi ostali pogoji in informacije so na
voljo na naslovu pooblaščenega podjetja Le-
ran, d.o.o., Novo mesto, Lebanova ul. 24,
tel./fax 068/322-282 in tel. 068/342-470 ali
mobitel 0609/633-553; ogled nepremičnin
po dogovoru.

M – KZ Krka Novo mesto

St 5/89 Ob-3743

Pri Okrožnem sodišču Krško se pod št.
St 20/95 vodi stečajni postopek nad preza-
dolženko »Kovinarska« tovarna industrij-
ske opreme, p.o., Krško, Cesta Krških žr-
tev 137.

Pod št. 38 seznama prijavljenih terjatev je
upniku OZ Galteks »v stečaju« Ljubljana, priz-
nana terjatev v znesku 10,381.192,83 SIT spp.

Stečajni upravitelj OZ Galteks vabi zain-
teresirane kupce priznane terjatve, da podajo
pismeno ponudbo za odkup terjatve v roku
15 dni, po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: OZ Galteks »v stečaju«, Kolodvor-
ska 9, 1000 Ljubljana, II. nad. soba 216/A.

Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom.

Informacije o terjatvi so na razpolago
vsak dan na telefonski številki: 061/323-157
od 9. do 11. ure.

Stečajni upravitelj

Ob-3744

Vahčič Adam preklicuje dejavnost Vah-
čič Adam s.p., trgovina, gostinstvo, stori-
tve, Mencingerjeva 20, Krško, z dne 30. 9.
1997, opr. št. 19-0601/94.

Ob-3491

Adriatic zavarovalna družba, PE Ljub-
ljana, Tržaška cesta 118, preklicuje nasled-
nje police: AA-PON-01: 125108, 125320,
Zelene karte: 110464, 187208, 187249,
308389, 372642, OZ-3: od 68152 do 68154,
68182, 68188, Z-3: 105559, 15560, 68831,
68834, 105483.

Ob-3756

ASG, d.o.o., Gajstova pot 6, Šentjur, pre-
klicuje polico obveznega zavarovanja št.:
AVO 380730 izdane pri Zavarovalnici Ti-
lia, d.d., Novo mesto.

Ob-3753

Elkroj, proizvodnja modne konfekcije,
d.d., Mozirje, preklicuje štampiljko firme z
naslednjo vsebino: ELKROJ – proizvodnja
modne konfekcije, d.d., Mozirje 13.

Bosnič Metod, Cesta Borisa Kidriča 13,
Jesenice, preklicuje original priglasitveni
list, št. 14-0026/93 5122598 z dne 4. 4. 1997
izdal RUJP izpostava Jesenice dne 11. 3.
1996. s-54140

Gradmont d.o.o., Tivolska 30, Ljublja-
na, preklicuje osebno delovno dovoljenje,
št. 0424459918. s-54317

Jazbec Franc, Planina 10, Planina, prekli-
cuje priglasitveni list št. 52-0303194. g-54368
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Agić Sumedija, Sp. Ložnica 6, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 533549. p-54017

Alimi Muzafer, Ul. Tuga Vidmarja 10,
Kranj, potni list št. AA 347646, izdala UE
Kranj. s-56071

Antič Nedo, Cankarjeva 56, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 638327. g-54118

Arh Janez, Črnavska pot 1, Preddvor,
potni list št. BA 360299, izdala UE Kranj.
s-54018

Azinović Igor, Cesta v Zgornji log 22,
Ljubljana, potni list št. AA 934679. s-54133

Baksa Josip, Cesta m. Tita 45, Jesenice,
potni list št. AA 197135. p-54060

Baraga Ivana, Martinjak 52, Cerknica,
potni list št. BA 175698. s-54070

Baus Sebastjan, Dolenjska cesta 45 E,
Ljubljana, potni list št. BA 414869. s-54246

Beganović Zlatko, Mladinska 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 677326. s-54080

Božen Galijaš, Bevkova 4, Maribor, pot-
ni list št. AA 548320, izdala UE Maribor.
s-54244

Čač Diego, Hrvatini 127, Ankaran, potni
list št. BA 402249. g-54379

Čadež Edvard, Grablovičeva 22, Ljublja-
na, potni list št. AA 60429, izdala UE Ljub-
ljana. s-56083

Čop Kajetan, Topolšica 50, Topolšica,
potni list št. AA 373857. s-53196

Dženifer Srbu, Celovška cesta 128, Ljub-
ljana, potni list št. BA 238567. 54325

Debeljak Tomaž, Enno-Sander-str. 4, Ra-
statt, potni list št. BA 618733. p-54071

Domnik Črt, Prvomajski trg 4, Piran, pot-
ni list št. AA 200670. g-54187

Draksler Branko, Gasilska cesta 24, Šen-
čur, potni list št. AA 625774. g-54276

Draksler Irma, Gasilska cesta 24, Šen-
čur, potni list št. AA 625852. g-54277

Erjavec Ivan, Prade c. XIV/14, Koper,
potni list št. BA 227680. g-54275

Frančeškin Boštjan, Kostanjevica na
Krasu 76/b, Kostanjevica na Krasu, potni
list št. AA 400139. g-54384

Furlan Bojana, Delpinova 18, Nova Go-
rica, potni list št. AA 153158. g-54382

Galinec Jure, Glavni trg 55, Muta, potni
list št. BA 115469. p-54043

Gomzi Marijan, Podbrezje 208, Naklo,
potni list št. AA 347594, izdala UE Kranj.
s-54058

Grlić Dragan, Dramlje 79, Dramlje, pot-
ni list št. AA 541497. p-54059

Hrovat Aleš, Pernetova 4, Trzin, potni
list št. AA 197647. s-54122

Ilić Marina, 30. divizije 19/A, Nova Go-
rica, potni list št. AI 88162. g-54283

Ivanović Boban, Trg Rivoli 3, Kranj, potni
list št. BA 525988, izdala UE Kranj. s-54337

Jamnik Cveto, Ul. bratov Učakar 64,
Ljubljana, potni list št. BA 155620. s-54062

Jošt Radivoj, Ulica bratov Vošnjakov 6,
Celje, potni list št. AA 183063. p-54070

Jurak Alojz, Kovača vas 4, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 791343. p-54020

Jurak Bogdan, Kovača vas 4, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 287349. p-54018

Jurak Jožica, Kovača vas 4, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 698497. p-54019

Kaloh Dunja, Zemljičeva 15, Maribor,
potni list št. BA 9993. p-54012

Kapele Marija, Dolenjci 21, Adlešiči,
potni list št. AA 155883. p-54014

Kasum Jožefa, Stara vas Bizeljsko 71,
Bizeljsko, potni list št. AA 364589. p-54052

Keblič Jožica, Rove 13, Frankolovo, pre-
klic potnega lista št. AA 836477. g-54281

Kobal Livorka, Vrtojbenska cesta 35/a,
Šempeter pri G., potni list št. AA 844337.
g-54280

Komar-Žiberna Snežana, Vojkova 10,
Ljubljana, potni list št. BA 616612. s-56003

Kraigher Dušan, Valvasorjeva 12, Ljub-
ljana, potni list št. AA 2057. s-54030

Kreutz Boštjan, Ul. Jožefe Laclove 3,
Ptuj, potni list št. AA 360154. g-54191

Križman Johny Rudy, Ilirska 32, Ljub-
ljana, potni list št. BA 288537. s-54203

Krivec Špela, Razlagova 11/D, Celje,
potni list št. BA 211773. g-54383

Kropivšek Katja, Vrhpolje 49, Kamnik,
potni list št. AA 814463. s-54162

Krt Dominik, Zg. Stranje 17 a, Stahovi-
ca, potni list št. AA 520792. s-54151

Krt Marija, Zg. Stranje 17 a, Stahovica,
potni list št. BA 2769. s-54152

Kverh Boris, Dragučova 2, Pernica, pot-
ni list št. AA 613321. p-54057

Kverh Tajka, Dragučova 25, Pernica,
potni list št. AA 610558. s-54056

Logar Tadeja, Dol pri Borovnici 98,
Borovnica, potni list št. AA 195962, izdala
UE Vrhnika. s-56012

Macuh Bogdan, Lipa pri Frankolovem
55, Frankolovo, potni list št. AA 152018.
p-54004

Mahmutović Elmedina, Trinkova ul. 2,
Piran, potni list št. AA 504402. g-54282

Matijovc Jakob, Luče 92, Mozirje, potni
list št. AA 041803. s-54199

Miradije Ljezi, Rutarjeva 4 C, Nova Go-
rica, potni list št. BA 623590. g-54386

Mulej Repinc Meta, Rečiška c. 37, Bled,
potni list št. BA 325737. g-54188

Munda David, Na klančku 2, Ljubljana,
potni list št. AA 451319. s-54132

Nemec Sonja, Lovska ulica 32, Maribor,
potni list št. BA 294038. p-54039

Novak Branko, Dalmatinska 2, Maribor,
potni list št. BA 374249. p-54078

Pahernik Anton, Počehovska 16, Mari-
bor, potni list št. AA 547139. p-54016

Pahor Alenka, Feiglova 18, Nova Gori-
ca, potni list št. AI 52312, izdala UE Nova
Gorica. g-54385

Paljić Milorad, Ulica Ivana Suliča 14/7,
Nova Gorica, potni list št. AA 983999.
g-54387

Per Jožefa, Slovenska C. 3, Mengeš, pot-
ni list št. AA 280698. s-54134

Pipan Blaž, Gogalova 10, Kranj, potni list
št. AA 924865, izdala UE Kranj. p-54040

Pirih Metod, Kal nad Kanalom 153, Kal
nad Kanalom, potni list št. AI 97642.
g-54279

Placet Damjan, Glavni trg 32, Muta, pot-
ni list št. BA 151362. p-54045

Popović Zvezdan, Tomšičeva 13, Vele-
nje, potni list št. BA 430235. p-54051

Pupović Dževat, Ob železnici 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 532218. s-54003

Pupović Rasima, Ob železnici 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 605594. s-54004

Radičić Dušan, Cesta talcev 8 c, Jeseni-
ce, potni list št. BA 635120. p-54005

Radmilovič Majda, Ul. Moše Pijade 52,
Maribor, potni list št. AA 547108. p-54031

Repinc Anže, Rečiška c. 37, Bled, potni
list št. AA 629789. g-54190

Salihovič Emira, Zabovci 34, Markovci,
potni list št. BA 309938. g-54285

Jenko Gorazd, Zgornje Pirniče 72, Med-
vode, preklicuje certifikat za prevoz nevar-
nih snovi, št. 007882, izdan dne 25. 9. 1995.
s-54066

Lesjak Cvetka-Florjana, Cvetlična pot
9A, Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje
in odločbo o obrtnem dovoljenju št.
31302-0846/00-36/1995, izdano leta 1995
pri Obrtni zbornici Slovenija. s-54305

Lipatrade d.o.o., Črdenc 9, Dol pri Hrast-
niku, preklicuje štampiljko pravokotne ob-
like z vsebino: TP LIPATRADE d.o.o.,
ČRDENC 9, 61431 Dol pri Hrastniku, Tel.
(0601) 42-367. g-54009

Merčun Terezija, Ljudevita Stasnyja 8,
Kamnik, preklicuje original priglasitveni list
št. 15-066-94, izdala RUJP Kamnik dne 7. 3.
1994. s-54258

Račič Mihael, Cesta Cirila Kosmača 26,
Šmartno pod Šmarno goro, preklicuje re-
prezentativno obrtno dovoljenje št.
032591/0099/00-37/1995, izdano dne 6. 3.
1995. s-54344

Slovenske železnice, Trg OF 6, Ljublja-
na, preklicuje izkaznico za prostovoljno
zdarvstveno zavarovanje. izdano na ime Že-
leznikar Tomaž, Širje 10, Zidani most, št.
250444205. s-54350

Tričkovič Snežana, Šerkova 1, Ljublja-
na, preklicuje original priglasitveni list, št.
28-0530/94, izdala RUJP, izpostava Ljub-
ljana Vič-Rudnik dne 11. 05. 1994. s-54006

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Savić Bojan, Frankovo naselje 68, Škof-
ja Loka, potni list št. AA 132241, izdala UE
Škofja Loka. s-54130

Schmidt Aleksander, Sušnikova 5, Vrh-
nika, potni list št. AA 328387. s-54128

Sever Nina, Layerjeva 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 616436. s-54131

Skaza Edvard, Lipa pri Frankolovem 1,
Frankolovo, potni list št. BA 539569.
g-54041

Smeh Saša, Kardeljeva 2, Maribor, potni
list št. AA 123797. p-54042

Strehar Egidija, Vipolže 74, Dobrovo,
prepustnico AI, izdala UE Nova Gorica.
g-54380

Šibilja Anton, Cesta na Grad 5, Sevnica,
potni list št. AA 929140. p-54053

Škvarč Petrik, Dramlje 6 b, Dramlje, pot-
ni list št. BA 611365. p-54058

Šuligoj Marija, Ozeljan 132, Šempas,
potni list št. AA 889644, izdala UE Nova
Gorica. g-54381

Šuligoj Miroslav, Lokovec 50, Čepovan,
potni list št. AA 350019. g-54278

Toplak Aleš, Kardeljeva 76, Maribor,
potni list št. AA 122734. p-54006

Veber Jožef, Cesta IX 5, Velenje, potni
list št. AA 016174. p-54038

Veber Roža, Cesta IX 5, Velenje, potni
list št. AA 542831. p-54037

Videc Ivan, Mala Breza 30, Šentrupert,
potni list št. AA 544238. p-54086

Vidrih Albin, Zdenska vas 24 a, Videm
Dobrepolje, potni list št. AA 790325.
s-54126

Vidrih Alenka, Hubadova 8, Ljubljana,
potni list št. BA 164467. s-54206

Volmajer Miha, Sp. Kapla 17, Kapla,
potni list št. AA 0624372. p-54079

Volčanšek Albin, C. B. Kidriča 7, Jese-
nice, potni list št. AA 98421. p-54015

Zec Zoran, Nazorjeva 6, Kranj, potni list
št. AA 49667, izdala UE Kranj. s-54032

Zelko Andrej, Spodnja Draga 20 a,
Ivančna Gorica, potni list št. BA 581482.
s-54092

Zoran Sandra, Ul. Koroškega odreda 9,
Ljubljana, potni list št. AA 762753. g-54029

Zupančič Milan, Zgornja Slivnica 6,
Šmarje Sap, potni list št. BA 260959. s-54136

Žganjar Peter, Sagadinova 20, Ptuj, pot-
ni list št. AA 618963. g-54042

Živković Ivica, Partizanska 44, Škofja
Loka, potni list št. AA 453406, izdala UE
Škofja Loka. s-54209

Druge listine

Ademi Nexhmedin, Linhartova 35, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424463463/6/8-97. s-54345

Agencija Lori s. p., Titova 45, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico št. AO
1051939, 1051940, 0101150 in ZK
1047230. g-54376

Ajdinović Edin, Šarhova ulica 30, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole-
Domžale, izdano leta 1997. s-54304

Alibegovič Azra, Bokalova 19, Jesenice,
preklic vozniškega dovoljenja, št. S
1101786. g-54084

Ambrožič Robert, Cankarjeva 4, Radov-
ljica, izkaz o šolskem uspehu OŠ A. T. Lin-
hart Radovljica. g-54182

Ambrožič Robert, Hruševlje 20, Hrušev-
lje, listino. p-54027

Anzi Marinka, Cesta 24. junija 13, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Teh-
niške šole za kemijsko, metalurško, rudar-
sko lesno in papirno stroko v Ljubljani, iz-
dano leta 1973, na ime Rogelj Marinka.
s-54144

Areh Petra, Stari trg 115, Slovenj Gra-
dec, delovno knjigo. g-54372

Arnuš Štefan, Desternik 44 b, Desternik,
spričevalo. g-54083

Arnšek Sonja, Gunte 14, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. H, št. 17620. p-54041

Avsec Janez, Bleiweisova 6, Kranj, in-
deks Fakultete za strojništvo, Ljubljana, iz-
dano leta 1989. s-54273

Avšič-Županc Tatjana, Petrovičeva 5,
Ljubljana, zavarovalno policošt. 478860, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. s-54354

Babić Petar, Tbilisijska 1, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika PTT šole, izdano leta
1996. s-54312

Bago Nejc, Gregorčičeva 8, Vipava, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 951957.
g-54015

Bajc Oreč Vesna, Kraška 10A, Izola, li-
stino. g-54284

Bajt Franc, Zminec 9A, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. št. 5294,
izdala UE Škofja Loka. s-54261

Baraga Dušan, Kozarišče 41 a, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2770. s-54139

Bartol Andrej, Hrib 65, Loški potok, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 3051. s-54192

Barukčič Matej, Karla Marxa 16, Piran,
spričevalo 2. razreda OŠ Ciril Kosmač Pi-
ran, št. 6330. g-54183

Bavčar Ana, Prešernova 36, Trzin, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano leta
1996. s-54264

Bašić Rezija, Drabosnjakova 9C, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. AO 0455484
izdala zavarovalnica Adriatic. s-54293

Bašić Rezija, Drabosnjakova 9C, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932306, reg. št. 177419. s-54294

Benko Jakupčič Jasna, G. Slaveči 6, Kuz-
ma, vozniško dovoljenje. p-54065

Bertoša Josip, Kmeti Karpijan 66, Umag,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na, št. 02/13-24/86-10. g-54008

Bizjak Karmen, Debar, spričevalo.
p-54082

Božič Irena, Poštna ulica 7 a, Vrhnika,
spričevalo Osnovne šole Vransko, izdano
leta 1969 na ime Kos Irena. g-54023

Bojc Špela, Pšatnik 19, Ljubljana, obve-
stilo o uspehu o maturi, izdano leta 1997,
Gimnazija Ljubljana-Šentvid. s-54205

Borštnar Maja, Cankarjeva ulica 13, No-
vo mesto, indeks Filozofske fakultete, izda-
no leta 1996. s-54339

Brakič Lucija, Cesta na Markovec 13,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8595.
g-54169

Brecelj Martin, Barjanska cesta 16, Ljub-
ljana, spričevali 3. in 4. letnika Gimnazije
Vič, izdana leta 1994-95. s-54198

Breznik Miroslav, Na Tratah 11, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7812.
p-54035

Brglez Toni, Krimska 17, Ljubljana, po-
trdilo o končani OŠ France Bevk Ljubljana,
izdano leta 1996. s-54048

Buduri Ilijaz, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424463347/6/8-97. s-54346

Buduri Orahan, Linhartova 35, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
0424463345/6/8. s-54347

Buser Franc, Luterje 14, Ponikva, zava-
rovalno polico, št. 0279954, izdala Zavaro-
valnica Adriatic. g-54007

Bučan Saša, Martina Krpana 14, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje druž-
boslovne šole Škofja Loka, izdano leta 1991.
s-54106

Celarc Hinko, Vinje 14, Dol pri Ljublja-
ni, spričevalo o končani OŠ Adolf Jahel
Zalog, izdano leta 1981. s-54072

Cepak Heidi, Hrvatinova 14, Ankaran,
zaključno spričevalo-diplomo Srednje
zdarvstvene šole v Piranu, izdano leta
1989/90. g-54367

Cerar Grega, Dole 59, Moravče, spriče-
valo 8. razreda OŠ Jurija Vega Moravče,
izdano leta 1997. g-54149

Cerovšek Igor, Okrog 6, Gabrovka, spri-
čevalo 5. letnika Srednje tehnične šole Ljub-
ljana Šiška, izdano leta 1996. s-54073

Cerovšek Roman, Okrog 6, Gabrovka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
995429. s-54074

Cigale Aleksandra, Pot na Zduše 11,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole. s-54161

Cirar Dušan, Kandrše 36, Vače, delovno
knjižico, št. 164/92. p-54030

Cizelj Franc, Ul. Frankolovskih žrtev 3,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 2660.
p-54001

Crnolić Elvedin, Čanžekova 32, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1994. s-54300

Crnošija Rok, Regentova 36, Piran, spri-
čevalo Gimnazije Piran, izdano leta 1996.
g-54218

Cvetanović Dejan, Tomšičeva 99 a, Je-
senice, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Jesenice, izdano leta 1994. g-54157

Cvitkovič Janez, Staneta Rozmana 1,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 1727. g-54104
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Čadež Darja, Maroltova 3, Ljubljana,
spričevalo od 1. do 6. razreda OŠ Milan
Šuštaršič Ljubljana, izdano leta 1991.
s-54054

Čelikovič Aleš, Balaš 5, Tržič, listino.
g-54392

Čerin Valentin, Pot Draga Jakopiča 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 387603, št. reg. 108320. s-54067

Černe Uroš, Skopčeva 2, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1096844,
št. reg. 213710. s-54145

Černivšek Jože, Juvanje 15, Ljubno, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje lesarskešole,
smer obdelovalec lesa. s-54362

Černjak Dominik, Pameče 101, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 11349, izdala UE Slovenj Gradec.
g-54235

Čož Simon, Cankarjevo nabrežje 5,
Verd, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
11655. s-54047

Džinger Jože, Gajevci, Gorišnica, diplo-
mo. p-54061

Dajčar Vanja, Podvin 200, Žalec, indeks,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani leta
1995. s-54057

Danilova Vesna, C. Revolucije 11, Jese-
nice, polico obveznega zavarovanja št.
0510550, izdala Zavarovalnica Adriatic.
g-54370

Dedič Adisa, Gimnazijska c. 15 f, Tr-
bovlje, spričevalo 2. letnika Gostinske šole
Zagorje. g-54181

Deljai Naser, Topniška 27, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424463429.
s-54313

Didovič Štefan, Beveča vas 3, Suhor,
delovno knjižico št. 10897. g-54369

Djordjević Goran, Pod Plevno 52, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 22784. s-54060

Djordjević Goran, Pod Plevno 52, Škof-
ja Loka, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolnov, št. 02/13 4041/96, izdala upra-
va za pomorstvo Koper. s-54051

Dornik Petra, Čemažarjeva 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-54233

Emeršič Dragica, Ulica 25. Maja 3, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29136,
izdala UE Ptuj. g-54322

Erceg Ilija, Bosna in Hercegovina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št, S 44626,
reg. št. 45466. s-54306

Fazlič Sanela, Ul. Moše Pijade 12, Črno-
melj, spričevalo 1. letnika Gimnazije Črno-
melj. g-54186

Ferfolja Suzana, Zavrh pod Šmarno goro
3 f, Ljubljana, indeks in diplomo, izdala
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljub-
ljani leta 1987 na ime Novak Suzana.
s-54043

Ferincek Ladislav, Veliki Vrh pri Šmar-
ju 13, Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 6170, izdano pri UE Grosup-
lje. s-54303

Fijavž Adolf, Bukovlje 18, Stranice, di-
plomo št. III/234-279 SKŠ Zreče. g-54377

Fiorelli Berce Mirjam, Šmarje pri Sežani
56, Sežana, zavarovalno polico, št. 0522854,
izdala zavarovalnica Adriatic. g-54179

Fischer Damjan, Cesta na Markovec 15,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
29085. g-54064

Fišer Darinka, Ulica Borisa Vinterja, Slo-
venske Konjice, spričevalo. p-54084

Forjan Duška-Špela, Reboljeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 101335, št. reg. 201942. s-54212

Frakelj Irena, Dražgoše 56, Železniki,
indeks Pedagoške fakultete. s-54307

Frelih Simon, Posavec 42, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 18318.
g-54109

Furlan Aleš, Krožna cesta 10, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 40318.
g-54239

Gaber Simona, Cesta španskih borcev
47 c, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ
Cene Štupar Ljubljana, izdano leta 1997.
s-54119

Galanti Jakob Granc, Ig 128, Ig, delovno
knjižico. s-54123

Galinec Jure, Glavni trg 53, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7573.
p-54044

Gavrilović Lidija, Prevalje pod Krimom
38, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 768825, reg. št. 130475. s-54358

Gašperin Brigita, Rodine 6 a, Žirovnica,
diplomo Srednje šole gost. turistične in eko-
nomske usmeritve Bled, št. II/87, izdano na
ime Avsenik Brigita. g-54082

Glušič Nives, Linhartova 88, Ljubljana,
delovno knjižico. s-54268

Gradišek Sergeja, Dolenja vas 51 c, Kr-
ško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16150. p-54046

Gratton Rozana, Vojkovo nabrežje, Ko-
per, indeks Fakultete za organ. vede Kranj,
št. 38861. g-54175

Gregorič Marjana, Pot čez Gmajno 13,
Ljubljana, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika
in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
pedagoške šole Ljubljana, izdana od leta
1990-93. s-54019

Grešak Cvetka, Bilečanska ulica 4, Ljub-
ljana, izkaz o šolskem uspehu OŠ Janeza
Levca, izdan leta l967 na ime Dvoršak Cvet-
ka. s-54222

Gričnik Natalija, Oračeva 5, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo 1. letnika Eko-
nomske šole, smer upravni tehnik. g-54366

Grlič Gordana, Udarniška 4, Štore, listi-
no št. SLO-06/1047489. p-54080

Grohar Marko, Novi log 7 b, Hrastnik,
osnovnošolsko spričevalo. p-54032

Grčar Stanislav, Orešje 32, Sevnica, os-
novnošolsko spričevalo. g-54052

Gulič Elizabeta, Izvidniška 17 b, Pobe-
gi, indeks Fakultete za organ. vede Kranj,
št. 38021. g-54173

Guzič Matjaž, Sveti Peter 82, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10459.
g-54112

Hafner Silva, Viška cesta 69 c, Ljublja-
na, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Ja-
nez Levec Ljubljana, izdano leta 1989.
s-54096

Hagitaj Bekim, Linhartova 35, Ljublja-
na, osebno delovno dovoljenje, št.
04244463462/6/8-97. s-54349

Halavać Almira, Brodarjev trg 3, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1990/91.
s-54287

Hameršak Slavko, Pergerjeva 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3869. g-54219

Hameršak Vesna, Pergerjeva 2, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6735.
g-54220

Hamiti Ljirim, Loke 2, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. št. 11415, izda-
la UE Trbovlje. g-54253

Hožič Renato, Gradnikova 4, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287973,
št. reg. 26412, izdala UE Kranj. g-54115

Hodak Milan, Trinkova 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971793, št. reg. 175111. s-54146

Horvat Ivan, Šarhova 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 926067,
reg. št. 3514, izdala UE Ljubljana. s-54262

Horvat Katarina, Černelavci, Murska So-
bota, delovno knjižico. p-54064

Hočevar Marjeta, Pri cerkvi 5, Struge,
spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole Ljubljana, izdana od leta
1979-81 na ime Babič. s-54153

Hrastar Andrej, Tomažičeva 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1138559, št. reg. 215392. s-54035

Hribšek Suzana, Župjek 1, Bizeljsko,
spričevalo 1. letnika Srednje železniške šo-
le, izdano leta 1990 na ime Per Suzana.
s-54288

Igrec edo, Maršala Tita 52, Mihaljevec,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdal Center
srednjih šol Domžale leta 1981. s-54102

Ivić Franjo, Prešernova ulica 2, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
131735, št. reg. 1814. s-54116

Iztok Tuma, Ljubljanska cesta 92, Šmar-
je Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8110. s-54315

Jakomin Darko, Kubed 6 B, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-54341

Jakopič Alojz, Tovsto 24, Laško, voz-
niško dovoljenje, št. 3106. p-54063

Jakopič Primož, Tovsto 24, Laško, spriče-
valo o končani OŠ, izdano leta 1996. g-54103

Jamnikar Eda, Vinska Gorica 15, Dobr-
na, spričevalo Gostinske šole v Ljubljani,
1., 2., 3. letnik in zaključno spričevalo, iz-
dana leta 1970, 1971 in 1972. s-54263

Janežič Zdenka, Gunceljska 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845964, št. reg. 91157. s-54155
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Jaramaz Miha, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in Gimnazije v Ljubljani,
izdano leta 1997. s-54296

Jazbec Boštjan, Travniška 24, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH. št.
12814. g-54225

Jazbinšek Iztok, Vojkova 5, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 23142. p-54075

Jazbinšek Štefan, Zgornje Bitnje 164,
Žabnica, zavarovalno polico, št. 0528903,
izdala zavarovalnica Adriatic. g-54177

Jemec Petra, Zgornja Dobrava 8, Mo-
ravče, vozniško dovoljenje, kat., H, št.
27376, izdala UE Domžale. s-54245

Jere Nina, Gornji trg 15, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1064817,
reg. št. 210690. s-54352

Jerovšek Mitja, Ulica Cvetke Jerin 1, Što-
re, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teh-
nične šole v Celju, izdano leta 1992. s-54310

Jesenšek Tanja, Ivanje selo 17, Rakek,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ljubljana
Vič, izdano leta 1973 na ime Slabe Tanja.
s-54158

Jezernik Matej, Smrečnikova 20, Meži-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15072.
g-54170

Jovanović Melani, Podpeška cesta 150,
Vnanje gorice, indeks Pravne fakultete
Ljubljana, izdan leta 1996. s-54076

Jošt Andrea, Gimnazijska 15 c, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8942.
g-54166

Jurič Boštjan, Novakova pot 4, Ljublja-
na, spričevalo končane OŠ Vižmarje-Brod,
izdano leta 1994/95. s-54289

Jurič Ivan, Devina 26B, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 10030. g-54319

Jurjevčič Nika, Škerjančeva 8, Ljublja-
na, indeks Srednje ekonomske šole Ljublja-
na, izdan leta 1985. s-54101

Kalan Boštjan, Kutinova 2C, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 804509,
reg. št. 35936. g-54320

Kalan Uroš, Hafnerjevo 107, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23572. s-54327

Kamenik Milan, Škofja vas, listino.
p-54085

Kavšček Sabina, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu Srednje ekonomske šole v Ljublja-
ni, izdano leta 1996 in 1997. s-54340

Kemperl Robert, Rožično 9A, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 0389897, izdala za-
varovalnica Adriatic. s-54252

Kern Marija, Blejska Dobrava 85 e, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, št.
S280939. g-54022

Klavž Peter, Onkraj Meže 1, Mežica,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. 6754,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-54330

Klemenčič Andreja, Okoslavci, Videm
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, št. 56513,
ser. št. 0130839. p-54022

Klemenčič Eva, Vlahovičeva 1, Kidriče-
vo, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ptuj.
g-54217

Klobasa Tanja, Police, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, št. 11106. p-54024

Kneževič Boris, Karlovac, diplomo Sred-
nje šole tehniške in zdr. usmeritve Boris
Kidrič Novo mesto, izdano leta 1989.
s-54164

Kociper Petra, Rova 31, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22366.
s-54079

Kocjan Marko, Trzinska 7, Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 31884. s-54154

Kogoj Zlatko, Šolska 15, Nova Gorica,
preklic vozniškega in inštruktorskega dovo-
ljenja, objavljenega v UL RS, št. 51/97.
g-54121

Kolar Andrej, Pilštanj 62, Lesično, voz-
niško dovoljenje. p-54081

Kolar Matjaž, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ke-
mijske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-54326

Kolar Roman, Kajuhova 22, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 11860. g-54318

Kolar Uroš, Bilečanska 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
113875, št. reg. 215545. s-54069

Kolarič Dušan, Podgradje 11B, Ljuto-
mer, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor.
g-54223

Koman Peter, Gorenjska 3, Radovljica,
spričevalo 2. letnika SLŠ Škofja Loka, izda-
no leta 1997. g-54090

Komljanec Aleš, Ulica Rozke Usenik
9A, Ljubljana, mesečno vozovnico, št. 1605
s 100% popustom, izdal LPP. s-54251

Koren Franc, Kočno 12, Zgornja Polska-
va, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3349. g-54238

Kos Danilo, Dolga brda 24, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 9725,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-54331

Kos Tomaž, Šmarjeta 29B, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, št. 10100.
g-54338

Kostanjevec Nada, Mala vas 41, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30714. g-54061

Kovač Andrej, Sv. Anton, Gregoriči 39,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
28667. g-54229

Kovač Borut, Dobrava 61, Slovenske
Konjice, spričevalo. p-54011

Košir Matej, Kidričeva 1, Kanal, spriče-
valo 3. letnika Srednje ekonomske in trgov-
ske šole Nova Gorica. g-54097

Krainović Ekrem, Memići 179, Kalesija,
spričevalo Srednje gradbene šole ljubljana,
izdano leta 1982. s-54001

Krajnc-Žnidaršič Ana, Plevančeva 33,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 892899, reg. št. 109222. s-54290

Kralj Stanka, Polzela 91 a, Polzela, de-
lovno knjižico. p-54047

Kramar Sonja, Gor. Kamenje 3 a, Novo
mesto, obvestilo o uspehu pri maturi Gim-
nazije Josip Jurčič Ivančna Gorica in spri-
čevalo 4. letnika, izdana leta 1996. g-54099

Krančan Friderik, Ob Suhi 4C, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CDFGH, št. 4982. g-54342

Krasnik Matejka, Primožičeva 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044340, št. reg. 167582. s-54249

Krašovec Anita, Jarška cesta 63, Srednje
Jarše, potrdilo o zaključnem izpitu, izdala
Gimnazija Poljane Ljubljana leta 1993.
s-54049

Krepfl Davor, Dimičeva 10, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1995 in 1996. s-54302

Križanec Bojana, Rogatec 144, Rogatec,
delovno knjižico. p-54033

Kristl Maja, Chengdujska 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S812012,
št. reg. 161766. s-54010

Krkoč Darja, Osp 74, Črni Kal, zaključ-
no spričevalo SEDŠ Koper. g-54053

Kropivšek Katja, Vrhpolje 49, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16392.
s-54163

Kuhar Frančiška, Liminjanska 2, Porto-
rož, zavarovalno polico št. 0446767.
g-54374

Lani Nežka, Gumnišče 3, Ljubljana, spri-
čevalo za 8. razred OŠ Škofljica, izdano
leta 1995. s-54257

Laznik Gregor, Dolenjskega odreda 52,
Ivančna Gorica, potrdilo o opravljenem iz-
pitu CPP, št. 1589, izdano dne 11. 12. 1990.
s-54159

Lednik Elena, Celovška 145 a, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za trgovinsko de-
javnost Ljubljana, izdana leta 1986. s-54124

Leljak Sabina, Škorba 3 a, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35277.
g-54021

Lesičnik Janez, St. Loka 11, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1316. s-54195

Levačič Zlatko, Cesta Andreja Bitenca
24, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
420017, izdala zavarovalnica Adriatic.
s-54033

Levičar Simon, Spodnji Log 15, Sava,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 1115326.
s-54141

Lihteneger Mirjana, Trg 65, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14069,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-54333

Ljutič Renata, Pobeška 19, Koper, zava-
rovalno polico, št. 499771, izdala zavaro-
valnica Adriatic. g-54230

Lokar Jože, Rakovnik 3, Šentrupert, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6587.
s-54045

Lovrič Ivo, Frankovo 165, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16805,
izdala UE Škofja Loka. s-54137

Lovrič Ivo, Frankovo 165, Škofja Loka,
inštruktorsko dovoljnje, št. 116. s-54138
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Lupše Janez, Erjavčeva 15, Celje, spri-
čevalo. p-54083

Mahne Franci, Brinje 1/16, Grosuplje,
zavarovalno polico št. 043-0272, izdala za-
varovalnica Adriatic z dne 11. 8. 1996.
s-54308

Mali Boštjan, Golniška cesta 101, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36949, izdano pri UE Kranj. s-54328

Malkoč Dedo, Padlih borcev 4, Prestra-
nek, vozniško dovoljenje. p-54026

Mandelj Franc, Bartlova ulica 3, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. CPP,
št. 91563, izdala UE Litija dne 21. 8. 1991.
s-54213

Marinček Malgaj Tea, Goriška 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100949, št. reg. 141702. s-54201

Marič Martin, Dolina 42, Puconci, voz-
niško dovoljenje. p-54023

Marolt Franc, Soteska pri Moravčah 12,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 269. s-54040

Marušič Romeo, Oševljek 5, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. p-54074

Masten Mateja, Obrež 105, Središče ob
Dravi, spričevalo Srednje trgovske šole št.
II/1297. g-54248

Mayer Janc Jasmina, Hubadova 16, Ljub-
ljana, 8 delnic, št. 649503, izdala M banka.
s-54200

Medved Damijan, Dolnja Košana 18,
Košana, spričevalo o zaključnem izpitu
STNŠ Postojna, izdano leta 1992. s-54012

Metlikovič Matej, Slovenska 12, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, št. 990, izdano 18. 5. 1983. s-54034

Metljak Marija, J. Pahorja 4, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13388.
p-54009

Miklič Tomaž, Polje cesta XL 26, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1995/96. s-54351

Milijašević Blago, Gradnikova 101, Ra-
dovljica, zavarovalno polico, št. 0528903,
izdala zavarovalnica Adriatic. g-54236

Mirnik Dragica, Višnja vas 10 c, Vojnik,
zavarovalno polico, št. 0363649, izdala za-
varovalnica Adriatic. g-54178

Mitrič Mitja, Povšetova ulica 104 C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. S 513596, reg. št. 183990. s-54316

Mlakar Boris, Rovišče 4A, Studenec,
spričevalo Osnovne šole narodnega heroja
Rajka – Hrastnik in spričevalo Srednje šole
centra strokovnih šol Zagorje ob Savi.
g-54391

Mlakar Kristina, Zagorica 47, Vi-
dem-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH št. 5604, izdala UE Grosuplje.
s-54259

Mlinarič Andrej, Ojstro 14, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6605.
g-54167

Mohar Ivan, Babno, 3000 Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. A, št. 31176. g-54309

Mrak Miran, Pot na Poljane 6 d, Kam-
nik, zavarovalno polico, št. 404665, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-54024

Mrkaljevič Emina, Celjska 40, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10465. g-54114

Mrkša P., Rogatec, Rogatec, vozniško
dovoljenje, št. 9970. p-54066

Mumel Matjaž, Janževski vrh 63 a, Pod-
velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9217. p-54062

Nardin Tatjana, Ulica prekomorskih bri-
gad 3, Izola, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Koper, izdano leta 1979. s-54266

Nedeljko Igor, Sakušak 31, Juršinci, let-
no spričevalo. p-54010

Nemec Ludvik, Pod Gozdom 8, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
668102. g-54105

Nered Vesna, Trubarjeva c. 1, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18983. s-54077

Nikolčević Slavica, Vodnikova 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849237, št. reg. 173938. s-54189

Novak Edita, Palmejeva 18, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene  šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1992/93. s-54323

Novak Franc, Valvasorjeva 7, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana, št. 9288, izdala
UE Ljubljana izpostava Center. s-54207

Oblak Ivana, Ulica 9. junija 21, Ljublja-
na, potrdilo o lastništvu delnic serije G, št.
44, izdala Mladinska knjiga Trgovina d. d. .
s-54208

Obrul Anton, Gmajnice 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
390160, št. reg. 126519. s-54250

Ogrinec Helena, Češminova 27, Domža-
le, spričevala 1., 2. in 3. letnika Srednje
galanterijske šole Domžale, izdana od leta
1983-85. s-54135

Oprešnik Simon-Gennaro, Ulica bratov
Učakar 96, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Srednje vzgojiteljske šole in Gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1996. s-54297

Pakiž Aleš, Zasavska cesta 100, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno
spričevalo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev v Ljubljani. s-54194

Pancar Igor, Čatež 6p. Velika Loka, Ve-
lika Loka, diplomo Višje strojne fakultete,
izdana leta 1993. s-54311

Pantar Matjaž, Agrokombinatska 21 b,
Ljubljana, spričevalo OŠ Bičevje, izdano le-
ta 1986. s-54160

Patarčec Stjepan, Cesta v zeleni log 12,
Ljubljana, delovno knjižico. s-54005

Paterčec Stjepan, Cesta v Zeleni Log 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdal Šolski center Ljubljana Tacen leta
1976, št. I-1555/19. s-54125

Pavlović Milorad, Ulica bratov Učakar
78, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 685695, št. reg. 62735. s-54002

Pavšič Rafael, Partizanska 1, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7178.
g-54059

Perdan Sonja, Krašnja 53, Lukovica, de-
lovno knjižico. s-54046

Perdih Andrej, Cesta Pod goro 16A, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. GH. št.
13024. s-54271

Perges Aleš, Heroja Marinclja 2, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11408.
g-54014

Perovšek Rajko, Ažbetova ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
147549, št. reg. 9203. s-54221

Peternel Špela, Hrastje 26, Kranj, spri-
čevalo o opravljeni maturi Srednje šole
Iskra. g-54356

Petrič Justina, Klemenčičeva ulica 19,
Ljubljana, 12 delnic 2. izdaje, št. 00952621,
izdala banka Mercator. s-54267

Petrič Sonja, Ob Hublju 8, Ajdovščina,
preklic spričeval 1. in 2. letnika SŠGT Ljub-
ljana, objavljen v Ur. l. RS, št. 48/97.
g-54185

Petrič Tine, Aškerčeva 34, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15275.
s-54056

Petrovčič Jurij, Rožna dolina cesta II-5,
Ljubljana, delovno knjižico. s-54353

Pezdevšek Cveto, Šmarje, listino.
p-54077

Pečjak Jože, Vavta vas 98, Straža, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-430/94. g-54148

Piljagić Radenko, Rusjanov trg 9, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Želez-
niško elektro kovinarske šole Ljubljana, iz-
dano leta 1976. s-54202

Piščanc Alenka, Vegova 29 a, Koper,
indeks Fakultete za organ. vede Kranj, št.
38020. g-54174

Planinšek Silvo, Hajnsko 3, Pristava pri
Mest., vozniško dovoljenje, kat. BCEGH.
št. 12349. s-54299

Plemeniti Marjanca, Preglov trg 11,
Ljubljana, spričevalo 7. razreda OŠ Karla
Destovnika Kajuha v Ljubljani, izdano leta
1987. s-54197

Plevnik Jelka, Podplat 2B, 3241 Podplat,
listino. p-54076

Poženel Ivan, Zg. Gorje 13, Zgornje Gor-
je, listino. g-54393

Podgornik Darja, Gorenja Trebuša 15,
Slap ob Idrijci, indeks Filozofske fakultete
Ljubljana, izdan leta 1989. s-54147

Podkrajšek Aleš, Endliherjeva 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1002611, št. reg. 201075. s-54127

Podkrižnik Zlatko, Sp. nova vas 53 a,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BCDEGH, št. 793. g-54108

Pogačar Marija, Preserje 5 pri Zlatem
polju, Lukovica, spričevalo 1. letnika Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1975/76. s-54295

Pogačnik Milan, Stošičeva 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 359272,
reg, št. 16877. s-54301

Polanc Jožef, Cankarjeva 74, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-54069
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Polc Sanja, Pokopališka 8, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 443667 in
SE-ŽI/95-9960, izdala zavarovalnica Adria-
tic. s-54028

Poplatnik Lino, Gorišnica 152 a, Gori-
šnica, spričevalo 3. letnika Elektrotehnične
šole Ptuj. p-54021

Poropat Damijan, Ul. Prekom. brigade
16, Koper, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Kovinarske šole. g-54055

Potočnik Majda, Sopotnica 9, Škofja Lo-
ka, vozno karto št. 428954, izdal Alpetour.
g-54375

Povše Martin, Verdun 17, Novo mesto,
zaključno spričevalo Poklicne šole Ljublja-
na, izdano leta 1978. g-54065

Počkar Vero, Duplje 15, Vipava, spriče-
valo 3. letnika Avtomehanične šole, št.
I/10-906, izdano leta 1983. g-54091

Počkar Vero, Duplje 15, Vipava, spriče-
valo 2. letnika Avtomehanične šole, izdano
leta 1982. g-54095

Prah Jernej, Velike Rodne 5, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
17050. p-54073

Predan Špela, Športna 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1002053, št. reg. 179378. s-54171

Primc Rozalija, Trebinjska ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733472, reg. št. 73318. s-54334

Puh Urška, Seča 95 a, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11182.
g-54168

Pušlar Klemen, V Voje 14, Notranje Go-
rice, spričevalo 2. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-54335

Pšajd Jerica, Lackova 20, Lenart, 7 del-
nic, št. 00463507, izdala banka Mercator.
g-54180

Rakovec Miloš, Hradeckega cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043486, št. reg. 000111865. s-54211

Ratej Samo, Mizarska cesta 43, Sloven-
ske Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektro in kemijske šole v Celju,
izdano leta 1997. g-54360

Ravnikar Petra, Društvena ulica 8, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Šiška,
izdano leta 1996. s-54256

Rački Nataša, C. v Mestni Log 15, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, št. 8297.
g-54336

Regovec Matjaž, Polje C. XXX 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
733194, št. reg. 147209. s-54038

Repar Primož, Ulica Lili Novy 25, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-54265

Resman Petra, Gregorčičeva 21, Radov-
ljica, zaključnega spričevala. g-54364

Resnik Karel, Solčava 11, Solčava, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje kov. strojne
šole Štore, št, 2629, izdano leta 1983. p-54034

Resnik Lilijana, Ulica 1. avgusta 1, Kranj,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole Kranj, izdano leta 1977. s-54100

Ringer Janez, Gradnikova 103, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
22292. g-54332

Ristič Marko, Pusterla 5, Piran, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9669. g-54107

Ristova Jožica, Bolečka vas 3 a, Ptujska
gora, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 21412.
g-54224

Rop Andrej, Brinarjeva 4, Celje, delov-
no knjižico. p-54049

Rot Jana, 25. maja 61, Nova Gorica, ma-
turitetno spričevalo. p-54067

Ružnić Jasmina, Na zelenici 5a, Vrhni-
ka, spričevalo 2. letnika Srednje šole za far-
macijo in zdravstvo, izdano leta 1997.
s-54234

Runco Brigita, Krožna cesta 6, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 39982.
g-54020

Rupnik Primož, Klanec 25, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 762564,
št. reg. 4785. s-54085

Samotorčan Almira, Levstikova 3, Izola,
vozniško dovoljenje. p-54050

Savić Gojko, Videm 11D, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S265363, reg. št. 23638, izdano UE Ljublja-
na. s-54260

Savšek Jože, Krmelj 108, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3389.
p-54025

Sedovnik Milko, Podgorje 2, Podgorje,
potrdila o lastništvu delnic Mladinske knji-
ge-trgovina, serija G št. 44. g-54378

Shala Feti, Linhartova 35, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št.
0424463349/6/8/97. s-54348

Sinčič Miha, Zdešarjeva cesta 10, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Ledi-
na, izdan leta 1995. s-54086

Sjekloča Katarina, Kajuhova 4, Celje,
spričevalo. p-54048

Sklepič Nataša, Kumrovška 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
890254, št. reg. 83535. s-54150

Skubin Janko, Poljšica 27, Zgornje Gor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCGH.
g-54172

Slak Sonja, Na Jelovo 27, Radeče, letno
spričevalo Srednje šole za trgovinsko de-
javnost, izdano leta 1992/93. g-54357

Soklič Andrej, Krnica 70, Zgornje Gor-
je, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in cestno prometne šole, izdano
leta 1968. g-54365

Stamatovič Nedeljko, Gradišče 17 b,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7860. s-54068

Stanič Evgen, Cesta revolucije 8, Jeseni-
ce, delovno knjižico. g-54081

Stanič Mateja, Dantejeva 9c, Izola, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št. 8/91, izdano
leta 1991. g-54231

Stankovič Aleksander, Jenkova 17, Ve-
lenje, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Slovenj Gradec, izdano le-
ta 1996. g-54232

Stanovnik Alojzij, Briše pri Polhovem
Gradcu 24, Polhov Gradec, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH št. S 246516, reg. št.
170519. s-54272

Stare Majda, Praprotna polica 33, Cer-
klje, spričevalo o zaključnem izpitu št.
11-I-480, ŠCBP Kranj, Komercialna šola.
g-54388

Starešinič Stanislav, Kanižarica 33 a, Čr-
nomelj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 2631. p-54072

Starina Tomaž, Jagnjenica 30 a, Radeče,
izkaz. p-54013

Stermenszky Jaka, Martinčeva ulica 3,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje tr-
govske šole, izdano leta 1997 v Ljubljani.
s-54255

Stojanovič Goran, C. Talcev 8 A, Jeseni-
ce, zavarovalno polico obveznega zavaro-
vanja, št. A0417490, izdana pri Zavaroval-
nici Adriatic. g-54373

Stojanovič Nenad, Humec 4, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6815. s-54129

Strajnar Boris, Breznica 55, Žirovnica
64274, spričevalo 1. letnika Gimnazije Je-
senice, izdano leta 1974/75. s-54361

Stramič Bernard, Novomeška 79, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36240.
g-54237

Strupeh Irena, Jenkova 17, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, izdala Fakulteta za stroj-
ništvo Ljubljana v šol. letu 1996/97. g-54143

Sučić Boris, Einspielerjeva 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S146098, št. reg. 184391. s-52204

Šerbec Jurij, Šolska c. 11, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14417.
p-54036

Šetar Edvard, Leskovec 1, Pragersko,
vozniško dovoljenje. g-54113

Šibenik Silvo, Slovenska cesta 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14632, reg. št. 6540. s-54291

Šibilja Anton, Cesta na Grad 5, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
6274. p-54054

Šinkovec Bojan, Ratež 4, Brusnice, spri-
čevali 1. in 2. letnika Poklicne avtomeha-
niške šole Novo mesto, izdani leta 1978-79.
g-54184

Škabar Domen, Cesta maršala Tita 41,
Jesenice, spričevalo 8. razreda , št. mat. li-
sta 353/97. g-54031

Škrjanec Marjana, Kolodvorska 18, Piv-
ka, pooblastilo zavarovalnice Adriatic, d. d.
Koper. g-54216

Šmigoc Boštjan, Nova vas pri Markov-
cih 93/b, Markovci, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 27069, izdano v UE Ptuj.
g-54321

Špelko Kramar Ivanka, Klemenčičeva 3,
Novo mesto, indeks Srednje ekon. narav.
matem. šole Brežice, izdan leta 1982 na ime
Ivkovič Ivanka. g-54017

Špelko Leon, Šalijeva 5, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 17466.
g-54111
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Štefančič Branko, Videm 37 a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 513318, št. reg. 20663. s-54026

Štefančič Lana Jelena, Teharje 18, Te-
harje, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Celje, izdano leta 1993. g-54089

Šubelj Tanja, Zabretova 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1161979, izdala
zavarovalnica Triglav. s-54078

Švagelj Robert, Ul. proletar. brigad 14,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 3812. p-54029

Šveigl Andrej, Ob mahovniški cesti 26,
Kočevje, indeks Fakultete za družbene vede
Ljubljana, št. 11177, izdan v šolskem letu
1995/96. g-54016

Švetak Vlado, Donja Voća, Ivanec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 387-1973/74,
izdala Poklicna gradbena šola Ivana Kavči-
ča dne 26. 8. 1975. s-54142

Švigej Bojan, Moste 111, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5413. s-54193

Tahiraj Bahtir, Hladilniška pot 28, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424462651. s-54243

Tement Franc, Sobetinci 30, Markovci,
spričevalo Šole za voznike Ježica, izdano
leta 1974. g-54063

Tepež Ignac, Vaška pot 27 a, Preserje
pri Radomljah, 10 delnic druge emisije, št.
00808113, izdala banka Mercator. s-54120

Terze Majda, Strahinj 94, Kranj, zavaro-
valno polico, št. 414699, izdala zavaroval-
nica Adriatic. s-54027

Terčon Dragan, Klanec pri Komnu 5,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 2501. p-54055

Tuljak Valdi, Klanec 1, Izola, evidenčni
list za čoln, št. 01-013-835/1-1987. g-54088

Turjan Irena, Šišenska cesta 44, Ljublja-
na, maturitetno spričevalo Srednje ekonom-
ske šole Ljubljana, izdano leta 1982. s-54210

Turšič Roman, Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 00101043838 ob-
veznega avtomobilskega zavarovanja, izda-
la zavarovalnica Slovenica. s-54292

Tušan Ellga, Poljanska cesta 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S732765, reg. št. 126215. s-54269

Uršej Viktor, Javornik 14, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat., bgh, št.
13876, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-54241

Uštar Majda, Senožeti 30, Dol pri Ljub-
ljani, spričevalo 1., 2. in 3. letnik Poklicne
fotografske šole, izdano leta 1975, 1976 in
1977. s-54359
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Vatovec Nela, Vojke Šmuc 1, Koper, in-
deks Fakultete za organ. vede Kranj, št.
38022. g-54176

Vaupotič Justin, Ivanjkovci 33, Ivanj-
kovci, spričevalo. p-54007

Vačun Mirko, Senčna vas 25, Mežica,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BFGH,
št. 1932. g-54087

Vehar Matjaž, Bevke 10 a, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BC, št. 10867.
s-54036

Vehar Matjaž, Bevke 10 a, Vrhnika, po-
trdilo o opravljenem zaključnem izpitu, iz-
dal Šolski center PET leta 1996. s-54037

Vehar Simon, Potok 6, Rovte, spričevalo
1. letnika Srednje lesarske šole v Ljubljani.
s-54371

Velkavrh Franc, Cesta dolomit. odreda
64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 567089, št. reg. 69493. s-54117

Vesel Mojca, Spodnje Koseze 11, Luko-
vica, zavarovalno polico, št. 377790, izdano
na ime Rugelj Damjan, izdala zavarovalni-
ca Adriatic. s-54214

Vesel Mojca, Spodnje Koseze 11, Luko-
vica, zavarovalno polico, št. 527630 izdana
na ime Sušnik Zvonko, izdala zavarovalni-
ca Adriatic. s-54215

Vidic Jože, Žvirče 21, Hinje, spričevalo
o zaključnem izpitu Gimnazije Moste, izda-
no leta 1992. s-54298

Vidic Matej, Otočec nad Krko 20, Oto-
čec, listino. g-54242

Vipotnik Tilen, Levstikova 13, Ljublja-
na, spričevalo, 3. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994/95.
s-54274

Vodušek Viktor, Na Boč 40, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11807.
g-54060

Vogrinc Dejan, Kapele 40, Kapele, voz-
niško dovoljenje. p-54008

Vogrinec Damjan, Skorba 56/C, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole, izda-
no leta 1964. g-54389

Vogrinec Nataša, Ulica talcev 30, Za-
gorje, delovno knjižico, št. 0270201.
s-54044

Volaj Vesna, Frankovo naselje 41, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21843. g-54254

Vuk Vesna, Breg 30, Majšperk, spriče-
valo 2. letnika Srednje zdravstvene šole
Ljubljana, izdano leta 1996. s-54286

Vukmirovič Zoran, Kvedrova 4, Koper,
spričevalo 3. letnika Poklicne kovinarske
šole. g-54098

Vušojevič Šamsa, Jadranska 11, Anka-
ran, zavarovalno polico, št. 371796, izdala
zavarovalnica Adriatic. g-54240

Wastl Jure, Legenska cesta 1, Slovenj
Gradec, listino. g-54390

Weiss Barbara, Prekmurska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šo-
le tiska in papirja, izdano leta 1997.
s-54270

Zaberčnik Sašo, Rožna dolina c. VIII 24,
Ljubljana, službeno mesečno vozovnico št.
2416, izdano od MPP. s-54329

Zahirović Nihad, Vaše 29, Medvode, de-
lovno knjižico. s-54075

Zalar Sebastjan, Cesta na Jezero 16,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9350. s-54165

Zlobec Radivoj, Delpinova 14, Nova Go-
rica, listino. p-54068

Zobec Stanislav, Levstikova 3, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2200,
izdala UE Ribnica. s-54247

Zorko Mitja, Čopova 23, Celje, indeks
št. 09960053, izdano leta 1996. g-54355

Zorko Tatjana, Mašera Spašičeva 11,
Ljubljana, zavarovalno polico SLV
119379, izdala zavarovalnica Slovenica.
s-54314

Zorč Aurelijo-Zlatko, Pot na Fužine 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
št. S 245306, reg. št. 50263. s-54343

Zrim Barbara, Levarjeva 44, Ljubljana,
delovno knjižico. s-54227

Zrim Barbara, Levarjeva 44, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ, izdala šola za odra-
sle pri Delavski univerzi Boris Kidrič, Ljub-
ljana leta 1993. s-54228

Zupan Aljaž, Tolminskih puntarjev 6,
Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Ekonom-
ske šole Nova Gorica. g-54226

Zupanič Dušan, Primostek 38, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 1282.
g-54110

Žabjek Slavica, Kogojeva 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050867, št. reg. 134412. s-54011

Žakelj Janez, Litostrojska 34, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
485220, št. reg. 85701. s-54156

Žerjal Alenka, Gerbičeva 37, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Srednja ekonomska šola v Ljubljani leta
1979. s-54324

Žunič Zdenko, Cesta 1. Maja 107, Jese-
nice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Avtome-
hanične šole. g-54363


