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Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 55 z dne 11. IX.
1997, stran 4084, Rg-40077, Srg št.
95/04482, se ime firme pravilno glasi:
MEDI–UM.

Uredništvo

CELJE

Rg-30546

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01684 z dne 26. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa SAMO, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Celje, Primorska 4,
sedež: Primorska 4, Celje, pod vložno št.
1/03606/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki in iz sredstev družbe, spre-
membo družbene pogodbe in dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5583560
Osnovni kapital: 1,555.000 SIT
Ustanovitelj: Stepišnik Samo, Celje, Pri-

morska 4, vstopil 7. 2. 1992, vložil
1,555.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni,
tako da se sedaj glasi: trgovina na debelo in
drobno živil in neživilskih proizvodov vseh
trgovskih strok, turistična agencija, ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve,
storitve reklame in ekonomske propagande,
proizvodnja električnih strojev in naprav,
posredništvo, zastopanje in komisijski posli
na področju prometa blaga in storitev, go-
stinske storitve prehrane, druge gostinske
storitve, prevoz blaga v cestnem prometu,
servis: popravila in vzdrževanje električnih
strojev in naprav, obrtna in zaključna dela v
gradbeništvu, fotokopiranje in razmnoževa-
nje.

Rg-30650

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00441 z dne 11. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa AS, transport, podjetje za med-
narodni promet in špedicijo, d.o.o., sedež:
Cesta  I/17,  Velenje,  pod  vložno  št.
1/06346/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, dejavnosti in
uskladitve s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, spremembe akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5835780
Sedež: Velenje, Jenkova 31
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-

vorni promet; 6311 Prekladanje; 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; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje.

Rg-30982

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03105 z dne 14. 11. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  SADEX,  sadje,  zelenjava,
d.o.o., Celje, sedež: Miličinskega 4, Celje,
pod vložno št. 1/05060/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitve z zakonom
o gospodarskih družbah, izbris skrajšane fir-
me, spremembo osnovnega kapitala-pove-
čanje iz sredstev družbe, spremembo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5695651
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanovitelj: Xhavit Rexnaj, Celje, Mi-

ličinskega 4, vstopil 23. 12. 1992, vložil
1,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni za: druge
gostinske storitve (kavarne, krčme, točilni-
ce, bari ipd.), prevoz blaga v cestnem pro-
metu, dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno živilskih in neživil-
skih izdelkov vseh trgovskih strok, posre-
dovanje v prometu blaga in storitev; pro-
izvodnja hrane v sodelovanju s kooperanti,
zastopanje tujih firm, druge gostinske stori-
tve (kavarne, krčme, točilnice, bari ipd.),
prevoz blaga v cestnem prometu, dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev.

Rg-40157

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02298 z dne 30. 4. 1996 pri sub-
jektu vpisa EV, trgovina in storitve, d.o.o.,
Šentjur,  Proseniško 16b,  sedež:  Prose-
niško  16b,  Šentjur,  pod  vložno  št.
1/03611/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, družbenika zaradi odsvojitve
poslovnega vložka in spremembo zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5611385
Firma: GRAJŽL IN GRAJŽL, trgovi-

na in storitve, d.n.o.
Skrajšana   firma:   GRAJŽL   IN

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Grajžl Ivan, izstopil 9. 5.

1994, Grajžl Ivan in Grajžl Matjaž, oba iz
Šentjurja, Proseniško 16b, vstopila 9. 5.
1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Grajžl Ivan in Grajžl Matjaž, oba iz
Šentjurja, Proseniško 16b, imenovana 9. 5.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-43006
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 95/00466 z dne 26. 7. 1996 pod št.
vložka 1/06501/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. . 5900719
Firma: FLORATA, d.o.o., trgovska in

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

govornostjo
Sedež: Celje, Valvazorjeva 40
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Toplak Tomislav, Celje,

Valvazorjeva 40, vstopil 31. 5. 1995, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Toplak Tomislav, Celje, Valvazorje-
va 40, imenovan 31. 5. 1995, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 7. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovi-
na z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri
prodaji 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; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 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; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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-
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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;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 6024 Cestni tovorni promet;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7140 Izposojanje izdelkov široke pora-
be; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov, pri dejavnosti G/52.48
vse, razen orožja in streliva, pri dejavnosti
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-45422

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00952 z dne 10. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa FERRALIT, kovinskopredelo-
valno podjetje, p.o., Žalec, Cesta žalske-
ga tabora 10, sedež: Cesta žalskega tabo-
ra 10, Žalec, pod vložno št. 1/00153/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo pri zastopniku s temile podatki:

Matična št.: 5033055
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pod-

goršek Boris, Prebold, Dolenja vas 5, razre-
šen 25. 10. 1995 in ponovno imenovan kot
direktor dne 25. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-45431

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00339 z dne 12. 7. 1996 pri sub-
jektu vpisa FERRALIT, kovinskopredelo-
valno podjetje, p.o., Žalec, Cesta žalske-
ga tabora 10, sedež: Cesta žalskega tabo-
ra 10, Žalec, pod vložno št. 1/00153/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpisa
pravnih posledic lastninskega preoblikovan-
ja, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, zastopnikov, de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti, vpisa osnovnega kapitala,
ustanoviteljev in članov nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5033055
Firma:  FERRALIT,  livarstvo,  mode-

larstvo, strojna obdelava, d.d.
Skrajšana firma: FERRALIT, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 373,340.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložek
37,334.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložek 87,538.000 SIT,
Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vložek 74.668.000 SIT, in delavci
na podlagi interne razdelitve, vložek
59,556.000 SIT, in delavci na podlagi no-
tranjega odkupa, vsi vstopili 15. 2. 1996,
vložek 114,234.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pod-
goršek Boris Prebold, Dolenja vas 5, razre-
šen 23. 2. 1996 in zopet imenovan kot gene-
ralni direktor, dne 23. 2. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Žgank Bojan,
Vrhovski Tatjana, Kalčič Anton, Seničar Iz-
tok, Šporin Andrej in Mežner Slavko, vsi
vstopili 15. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1996: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2751
Litje železa; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2851 Povr-
šinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalj; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi proizvodi; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
00609/00254-1996 z dne 19. 4. 1996 in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
sklepom Srg 96/00339 z dne 12. 7. 1996.

Rg-45437

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00016 z dne 8. 7. 1996 pri subjek-

tu vpisa FERRALIT, kovinskopredeloval-
no podjetje, p.o., Žalec, Cesta žalskega
tabora 10, sedež: Cesta žalskega tabora
10, Žalec, pod vložno št. 1/00153/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5033055
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ura-

njek Tomaž, razrešen 11. 11. 1994; direktor
Podgoršek Boris, Prebold, Dolenja vas 5,
imenovan 11. 11. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, kot vršilec dolžnosti direktorja.

Rg-45535

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02015 z dne 14. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa AJ – NAJ, podjetje za trgovi-
no in storitve, d.o.o., Partizanska 5, Slo-
venske Konjice, sedež: Partizanska 5, Slo-
venske Konjice, pod vložno št. 1/03608/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki in iz sredstev družbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5587247
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zdovc Andreja, Sloven-

ske Konjice, Liptovska 27, vstopil 7. 2.
1992, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-45550

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00719 z dne 12. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa GRAMAT, gradbeno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Rogaška Slatina, Str-
ma ulica 3, sedež: Strma ulica 3, Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/02450/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembo deležev, za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5456649
Osnovni kapital: 1,659.587,10 SIT
Ustanovitelja: Firšt Antun, vstopil

13. 11. 1990 in Firšt Ana, vstop 1. 2. 1993,
oba iz Rogaške Slatine, Strma ulica 3, vlo-
žek 829.793,55 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Firšt
Ana, razrešena 15. 4. 1994, direktor Firšt
Antun, Rogaška Slatina, Strma ulica 3, ime-
novan 15. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-45554

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04391 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa INGRAD GRAMAT, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.d., Medlog 7,
sedež:  Medlog 7,  Celje,  pod  vložno  št.
1/04054/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis sklepa o povečanju osnovnega
kapitala z vložki, spremembo firme, dejav-
nosti in uskladitve s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti, spremembo zastopnika, usk-
laditev z zakonom o gospodarskih družbah,
vpis članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5609887
Firma: INGRAD GRAMAT, trgovska

in proizvodna družba, d.d.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 57 – 19. IX. 1997 Stran 4299

Skrajšana firma: INGRAD GRAMAT,
d.d.

Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Do-

lar Janko, razrešen 10. 5. 1996; direktor Še-
pec Anton, Celje, Strma pot 13, imenovan
10. 5. 1996, zastopa družbo brez omejitev, s
tem, da za izvršitev spodaj navedenih po-
slov potrebuje predhodno soglasje nadzor-
nega sveta: pridobitev, obremenitev ali od-
tujitev nepremičnin, sklenitev ali razvelja-
vitev pogodb o zakupu, ali najemu nepre-
mičnine za dobo daljšo od 1(enega) leta,
sprejemanje jamstev za tretje osebe (poroš-
tva, garancije, itd.), najemanje in dajanje
kreditov, ko le-ti presegajo več kot 10%
(deset odstotkov) poslovnega sklada, prev-
zemanje poslovne dejavnosti v tujini, poob-
lastila za vodenje sporov, ko vrednost spora
presega 50.000 DEM (petdesettisoč nem-
ških mark) v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju banke Slovenije, dejanje proku-
re, nakup premoženja in predmetov, katerih
posamična vrednost znaša več kot 30.000
DEM (tridesettisoč nemških mark) v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju banke
Slovenije.

Člani nadzornega sveta: Rihtaršič Leo-
pold, Aškerc Anton in Kuciš Vlado, vsi vsto-
pili 6. 11. 1995.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1996: 1411 Pri-
dobivanje kamnin za gradbene namene;
1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Prido-
bivanje gramoza in peska; 2661 Proizvod-
nja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 2852
Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hi-
drogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inšalacije; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 50302 Trgovina na drobno z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
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; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
mev najem, d.n.; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje.

Pri šifri dejavnosti 67.13 le menjalnice,
pri šifri dejavnosti 74.12 brez revizijske de-
javnosti.

Rg-45556

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03031 z dne 4. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa EDO – PROMET, trgovsko pod-
jetje, Celje, Tovarniška 15, d.o.o., sedež:
Tovarniška  15,  Celje,  pod  vložno  št.
1/05267/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo firme in sedeža
ter spremembo zastopnika, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5725747
Firma: EDO-PROMET, trgovsko pod-

jetje, d.o.o., Celje
Skrajšana   firma:   EDO-PROMET,

d.o.o., Celje
Sedež: Celje, Cinkarniška 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Iljazović Edhem, Brčko, S.

Stevića 13, Brčko, vstopil 30. 10. 1992, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Sekulič Radomir, Celje, Muzejski trg
6, imenovan 21. 4. 1994.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debe-
lo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespeciali-
zirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve takstistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij.

Rg-45557

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02441 z dne 18. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa SELECTUS, nepremičnine, tu-
rizem,  svetovanje,  d.o.o.,  Celje,  sedež:
Mariborska  21,  Celje,  pod  vložno  št.

1/05674/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5815371
Firma: SONCE CELJE, nepremičnine,

turizem, svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SONCE CELJE, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,713.000 SIT
Ustanoviteljica: Marulec Marija, Celje,

Ljubljanska cesta 58, vstopil 5. 5. 1993, vlo-
žek 1,713.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-45559

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02854 z dne 18. 6. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  J.V.S.,  trgovina,  storitve  in
proizvodnja, d.o.o., Slovenske Konjice,
Vešeniška 4, sedež: Vešeniška 4, Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/04531/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo ustanoviteljev oziroma družbeni-
kov, povečanje osnovnega kapitala z novi-
mi vložki in iz sredstev družbe, spreme-
membe dejavnosti in uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5712475
Osnovni kapital: 1,500.438 SIT
Ustanovitelja: Jevšenak Aleksander,

vstopil 10. 4. 1992, vložil 237.000 SIT in
Jevšenak Vladimir, vstopil 30. 5. 1994, vlo-
žil 1,263.438 SIT, oba iz Slovenskih Ko-
njic, Vešeniška cesta 4, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kot-
lov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
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
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.; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Ob-
laganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 55301 Dejavnost resta-
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vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih.

Rg-45565

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02986 z dne 11. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa POSREDNIK, trgovina, uvoz
in izvoz ter posredovanje, d.o.o., Vino-
gradna 23, Slovenske Konjice, sedež: Vi-
nogradna 23, Slovenske Konjice, pod vlož-
no št. 1/02387/00 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 in sedeža, priimka druž-
benice in zastopnice s temile podatki:

Matična št.: 5659663
Firma: POSREDNIK, trgovina, uvoz in

izvoz ter posredovanje, d.o.o., Kovaška
31, Zreče

Skrajšana firma: POSREDNIK, d.o.o.,
Zreče

Sedež: Zreče, Kovaška 31
Osnovni kapital: 1,866.000 SIT
Ustanovitelja: Muc Irena, izstopila 2. 6.

1994, Pirnat Stanislav, vstopil 19. 10. 1992
in Pirnat Irena, vstopila 2. 6. 1994, oba iz
Zreč, Strma c. 1, vložila 933.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Muc
Irena, razrešena 2. 6. 1994, direktorica Pir-
nat Irena, Zreče, Strma c. 1, imenovana 2. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-45583

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02819 z dne 5. 6. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  BRENIT,  trgovina,  storitve  in
prevozništvo, d.o.o., Rečica ob Savinji 45,
sedež: Rečica ob Savinji 45, Rečica ob
Savinji, pod vložno št. 1/03423/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala podjetja z novimi
vložki, spremembo in uskladitve dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5600421
Osnovni kapital: 1,739.000 SIT
Ustanovitelj: Brezovnik Jožef, Rečica ob

Savinji, Rečica ob Savinji 45, vstopil 21. 12.
1991, vložek 1,739.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 6. 1996: 0201 Goz-
darstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-

tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem.

Rg-45592

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00326 z dne 27. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa PUSSER TRADE, trgovina in
storitve, d.o.o., Šentjur, Ulica 1. celjske
čete 10, sedež: Ulica 1. celjske čete 10,
Šentjur, pod vložno št. 1/03869/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo dejavnosti in uskladitev s stan-
dardno klasifikacijo, spremembo družbe za-
radi odsvojitve poslovnega deleža, firme in
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5602858
Firma: KOVAL, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOVAL, d.o.o.
Sedež: Loka pri Žusmu, Loka pri Žu-

smu b. š.
Osnovni kapital: 9,747.000 SIT
Ustanovitelji: Pusseer Romana, izstopila

13. 4. 1995, Pusser Peter, Šentjur, 1. celjske
čete 10, vstopil 23. 3. 1992, vložil 2,436.750
SIT, odgovornost: ne odgovarja, Pikl Silvo,
Dramlje, Svetelka 20, Kolman Radivoj, Ma-
ribor, Ferkova ulica 14 in Zidar Zdravko,
Kalobje, Sotensko pod Kalobjem 6a, vsi
vstopili 13. 4. 1995, vložili 2,436.750 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 2851 Po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3543 Proizvod-
nja vozil za invalide; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3640 Proizvodnja športnih iz-
delkov; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5141 Trgo-
vina 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; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebšči-
nami; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6311 Prekladanje; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7430 Tehnično preizkušanje in analizi-
ranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Pri šifri dejavnosti: 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti, pri šifri dejavnosti: 74.14
vse razen arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-45593

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03491 z dne 21. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa EPIX, mednarodno trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Celje, Ulica
29. novembra 14, sedež: Ulica 29. novem-
bra 14, Celje, pod vložno št. 1/04833/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo firme, sedeža, dejavno-
sti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti, spremembo zastopnikov, družb.
zaradi odsv. poslovne. deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5703549
Firma: ABM COMMERCE, storitve in

svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: ABM COMMERCE,

d.o.o.
Sedež: Radeče, Titova 24
Osnovni kapital: 1,669.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovač Ivan in Mahne

Srečko, oba izstopila 21. 9. 1994, Alma Sta-
rina, Radeče, Titova ulica 24, vstopila 21. 9.
1994, vložila 1,669.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
vač Ivan in Mahne Srečko, oba razrešena
21. 9. 1994, direktor Alma Starina, Radeče,
Titova ulica 24, imenovana 21. 9. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
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2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo  in  dodelava;  2224  Priprava  in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2231
Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232
Razmnoževanje videozapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 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 tektila, 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; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 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; 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; 6713 Po-
možne  dejavnosti,  povezane  s  finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 74841 Prirejanje razstav; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov.

Pri šifri dejavnosti 74.12 vse razen revi-
zijske dejavnosti, pri šifri dejavnosti 67.13
samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-45601

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03731 z dne 20. 6. 1996 pri subjektu
vpisa PRO, podjetje za računalniški inže-
niring in trgovino, d.o.o., Celje, sedež:  Za-
grad 57,  Celje,  pod  vložno  št. 1/03631/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah, po-
večanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be in z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5581052
Osnovni kapital: 1,737.000 SIT
Ustanovitelj: Škoda Boris, Celje, Zagrad

57, vstopil 15. 1. 1992, vložil 1,737.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-45602

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03513 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu vpisa N.A.M. – TRADE, podjetje za
trgovino z mešanim blagom, d.o.o., Ta-
bor, Pondor 4a, sedež: Pondor 4a, Tabor,
pod vložno št. 1/01567/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5432375

Rg-45605

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02841 z dne 20. 6. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  MODELLINA,  d.o.o.,  pro-
izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
Zreče, sedež: 12. oktobra 13, Zreče, pod
vložno št. 1/05837/00 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 in uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5795761
Osnovni kapital: 1,511.500 SIT
Ustanovitelji: Marčič Anamarija, vložila

1,164.500 SIT, Marčič Ksenija, vložila
175.000 SIT in Marčič Aljoša, vložil
172.000 SIT, vsi iz Zreč, Ul. 12. oktobra 13,
vstopili 21. 6. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1996: 1760
Proizvodnja pletenih in kvačkanih materia-
lov; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in do-
datkov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili.

Rg-45620

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03008 z dne 28. 6. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  LIPA,  splošno  mizarstvo,
d.o.o., Arclin 90, Škofja vas, sedež: Arclin
90, Škofja vas, pod vložno št. 1/00862/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje d.o.o. v d.n.o., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, družbenikov, zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5299195
Firma: ČREPINŠEK in drugi, d.n.o.,

družba za proizvodnjo in storitve Arclin
Skrajšana firma: ČREPINŠEK in dru-

gi, d.n.o., Arclin
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanoviteljici: Črepinšek Franc, izsto-

pil 27. 5. 1994, Črepinšek Zlatka in Črepin-
šek Natalija, obe iz Škofje vasi, Arclin 90,
vstopili 27. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Čre-
pinšek Franc, razrešen 27. 5. 1994, družbe-
nici Črepinšek Zlatka in Črepinšek Natalija,
obe Škofja vas, Arclin 90, imenovani 27. 5.
1994, zastopata družbo brez omejitev.

Rg-48552

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03545 z dne 22. 8. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  HERNAUS,  profesionalno
čiščenje, Veljka Vlahoviča 7, Titovo Vele-
nje, d.o.o., sedež: Veljka Vlahoviča 7, Ti-
tovo Velenje, pod vložno št. 1/01367/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, sedeža, dejavnosti in uskla-
ditve z uredbo s standardno klasifikacijo
dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in uskladitve z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5342198
Firma:  HERNAUS,  profesionalno  či-

ščenje, Šalek 89, Velenje, d.o.o.
Skrajšana  firma:  HERNAUS  Velenje,

d.o.o.
Sedež: Velenje, Šalek 89
Osnovni kapital: 9,291.973,80 SIT
Ustanovitelj: Hernaus Alojz, Velenje,

Goriška 7, vstopil 15. 12. 1989, vložil
9,291.973,80 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost. vpisana 22. 8. 1996: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 5144 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 7470
Čiščenje  stavb;  9000  Čiščenje  javne
higiene.

Rg-48553

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03998 z dne 29. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa JETI, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, marketing in storitve,
d.o.o., Celje, sedež: Pod kostanji 18, Ce-
lje, pod vložno št. 1/03928/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev akta z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 5596017
Firma:  ATOM  INTERNATIONAL,

podjetje za notranjo in zunanjo trgovino,
marketing in storitve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  ATOM  INTERNA-
TIONAL, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Korbar Nenad, Celje, Pod

kostanji 18, vstopil 6. 4. 1992, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48561

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03681 z dne 8. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa UMICOM, trgovina, proizvodnja
in prevozništvo, d.o.o., Ljubno ob Savi-
nji, sedež: Radmirje 51, Ljubno ob Savi-
nji, pod vložno št. 1/04291/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti, pove-
čanje osnovnega kapitala družbe z novimi
vložki, spremembo družbenikov, firme, se-
deža in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5657598
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Firma: UMICOM, trgovina in storitve,
d.o.o., Bočna

Skrajšana  firma:  UMICOM,  d.o.o.,
Bočna

Sedež: Šmartno ob Dreti, Bočna 73
Osnovni kapital: 3,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Zemljič Milan in Coklin

Matej, oba izstopila 25. 10. 1994, Žehelj
Andreja, Šmartno ob Dreti, Bočna 73, vsto-
pila 25. 10. 1994, vložila 3,508.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zem-
ljič Milan, razrešen 25. 10. 1994, direktori-
ca Žehelj Andreja, Šmartno ob Dreti, Bočna
73, imenovana 25. 10. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke po-
rabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje.

Pri dejavnosti K/74.12 vse, razen revi-
zijske dejavnosti.

Rg-48563

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03497 z dne 8. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  KUPIT,  proizvodno-trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Žalec, Bačke Palanke 6, sedež:
Bačke  Palanke 6,  Žalec,  pod  vložno  št.
1/02145/00 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-
ba družbe zaradi odsvojitve poslovnega vlož-
ka, dejavnosti in uskladitev z uredbo o stan-
dardni klasifikaciji s temile podatki:

Matična št.: 5426553
Osnovni kapital: 1,518.332,25 SIT
Ustanovitelja: Kuhar Ernest, vstopil

25. 7. 1990 in Kuhar Boštjan, vstopil 21. 9.
1994, oba iz Petrovč, Petrovče 77, vstopil
21. 9. 1994, oba vložila 759.166,13 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2753 Druga primarna predelava železa, je-
kla; proizvodnja ferozlitin zunaj standardov
ECSC; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-

strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvod-
nja drugega orodja; 2863 Proizvodnja klju-
čavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih
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.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve takstistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 57 – 19. IX. 1997 Stran 4303

ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

Pri dejavnosti G/52.488 vse, razen orož-
ja in streliva.

Rg-48564

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03380 z dne 8. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa LEGA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Slovenske Konjice, sedež: Milenkova 1b,
Slovenske   Konjice,   pod   vložno   št.
1/03612/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z določbami zakona o gos-
podarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo po-
slovne deleža, firme, sedeža, družbenika za-
stopnika, in uskladitev dejavnosti z uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5615313
Firma: LEGA, proizvodno in trgovsko

podjetje, d.o.o., Prešernova 3, Slovenske
Konjice

Sedež:  Slovenske  Konjice,  Prešerno-
va 3

Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Kidrič Mladen, vstopil

29. 1. 1992, vložil 758.000 SIT in Kidrič
Danica, vstopila 19. 7. 1994, vložila 750.000
SIT, oba iz Slovenskih Konjic, Prešernova
ulica 3, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ki-
drič Mladen, razrešen 19. 7. 1994, direkto-
rica Kidrič Danica, Slovenske Konjice, Pre-
šernova ulica 3, imenovana 19. 7. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1996: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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 mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-

podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov, pri dejavnosti G/52.488
vse, razen orožja in streliva.

Rg-48565

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03613 z dne 6. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa RECON, podjetje za zastopanje,
uvoz, izvoz, d.o.o., Madarjeva 14, Vele-
nje, sedež: Madarjeva 14, Velenje, pod
vložno št. 1/04684/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo de-
javnosti in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo ter spremembo akta o usta-
novitvi d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5871018
Osnovni kapital: 1,505.000 SIT
Ustanovitelj: Bezgovšek Peter, Velenje,

Madarjeva ulica 14, vstopil 12. 8. 1992, vlo-
žil 1,505.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 6. 8. 1996: 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
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.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in
ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
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gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev;
2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in goz-
darskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelo-
valnih strojev; 2951 Proizvodnja meta-
lurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja stro-
jev za živilsko in tobačno industrijo; 2954
Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja
strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transforma-
torjev; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal:
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-

kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6022 Storitve takstistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312

Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje 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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnoti G/51,18, vse razen farma-
cevtskih izdelkov, pri dejavnosti G/52.488
vse, razen orožja in streliva, pri dejavnosti
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-48566

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04165 z dne 6. 6. 1996 pri subjek-
tu vpisa TIDRA, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Nova vas 4, Slovenske Ko-
njice, sedež: Nova vas 4, Slovenske Konji-
ce, pod vložno št. 1/05112/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, sedeža, dejavnosti in
uskladitve s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5803179
Firma: TIMMY, storitveno in trgovsko

podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TIMMY, d.o.o., Zreče
Sedež: Zreče, Cesta na Roglo 11c
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Martin, Zreče, Ce-

sta na Roglo 11c, vstopil 30. 12. 1992, vlo-
žil 1,516.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 6. 6. 1996: 1711 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
1712 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 1713 Priprava in prede-
nje česanke iz vlaken volnenega tipa; 1714
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa;
1715 Sukanje in priprava naravne svile ter
sukanje in teksturiranje sintetične ali umet-
ne filamentne preje; 1716 Proizvodnja ši-
valnih sukancev; 1717 Priprava in predenje
drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje preje
bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje tipa
volnene mikanke; 1723 Tkanje preje volne-
ne česanke; 1724 Tkanje preje tipa svile;
1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodja plete-
nih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvod-
nja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-
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lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje 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 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2721
Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Pro-
izvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vleče-
nje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku;
2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje ži-
ce; 2735 Druga primarna predelava železa,
jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj standar-
dov ECSC; 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih ne-
železnih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje
jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje
drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega po-
hištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezer-
voarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centalno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjenje
kovin; prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splo-
šna mehanična dela; 2861 Proizvodnja re-
zilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 2921 Proizvod-
nja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja
dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdar-
skih strojev; 2940 Proizvodnja obdeloval-
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; 2971
Proizvodnja električnih gospodinjskih apa-
ratov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gos-
podinjskih aparatov in naprav; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetlja-
vo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3310 Proizvodnja medicinske in ki-
rurške opreme in ortopedskih pripomočkov;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4511 Rušenje objek-
tov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in

krovska dela; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje 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; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi

izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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 sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Tr-
govina na drobno z urami, nakitom, bižute-
rijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
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niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu.

Rg-48567

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03318 z dne 6. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa AJA – LINA, proizvodno trgov-
sko  podjetje,  Efenkova 61,  T. Velenje,
d.o.o., sedež: Efenkova 61, Titovo Vele-
nje, pod vložno št. 1/01675/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme, sedeža družbe, pove-
čanje osnovnega kapitala družbe z novimi
vložki, spremembo poslovnih deležev, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5362946
Firma: AJA–LINA, proizvodno trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AJA–LINA, d.o.o.
Sedež: Velenje, Efenkova 16
Osnovni kapital: 1,814.298 SIT
Ustanovitelja: Strozak Tana, vložila

1,045.149 SIT in Petek Cveto, vložila
769.149 SIT, oba iz Velenja, Efenkova 16,
vstopila 20. 2. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Stro-
zak Tana Velenje, Efenkova 16, razrešena
25. 5. 1994 in ponovno imenovana kot di-
rektorica, dne 25. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev in posamično; Petek Cveto,
Velenje, Efenkova 16, razrešen 25. 5. 1994
in ponovno imenovan kot prokurist, dne
25. 5. 1994.

Rg-48568

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03953 z dne 5. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa MAKLER, podjetje za trženje,
d.o.o., Celje, sedež: Ob železnici 3, Celje,
pod vložno št. 1/04957/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
firme  in  družbene  pogodbe  s  temile
podatki:

Matična št.: 5691648
Firma: MAKLER, podjetje za trženje,

d.o.o., Celje, Ob železnici 3
Skrajšana firma: MAKLER, d.o.o., Ce-

lje, Ob železnici 3
Osnovni kapital: 2,585.080 SIT
Ustanovitelja: Marguč Metod, Celje, Ob

železnici 3, vložil 1,094.616 SIT in Veni-
šnik Tomaž, Velenje, Ulica Veljka Vlahovi-
ča 44, oba vstopila 18. 11. 1992, vložil
1,490.464 SIT,  odgovornost:  ne  odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 5. 8. 1996: 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tek-
stilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Pro-
izvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Pro-
izvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1771 Pro-
izvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja
usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-

njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plas-
tičnih 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
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja
rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega
orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;

5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 73101 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G/51.18 vse, razen farma-
cevtskih izdelkov, pri dejavnosti G/52.488
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vse, razen orožja in streliva, pri dejavnosti
K/74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.

Rg-48570

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04872 z dne 21. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa IPROM, inštitut za projektni
manegment, d.o.o., Cesta talcev 8, Voj-
nik,  sedež:  Cesta  talcev 8,  Vojnik,  pod
vložno št. 1/00909/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo
družb. zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
zastop., firme in sedeža, dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5333687
Firma:  HIDROPLANUM,  gradbeniš-

tvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana  firma:  HIDROPLANUM,

d.o.o.
Sedež: Celje, Partizanska 24
Osnovni kapital: 2,959.369 SIT
Ustanovitelj: Bobek Samo, Hauc Anton

in Semolič Brane, vsi izstopili 20. 4. 1994,
Solina Matej, Celje, Partizanska 24, vstopil
20. 4. 1994, vložil 2,959.369 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zav-
šek Ferdinand, razrešen 20. 4. 1994, direk-
tor Solina Matej, Celje, Partizanska 24, ime-
novan 20. 4. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Dejavnost družbe se spremeni in se od-
slej glasi: ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve, visoka gradnja, nizka grad-
nja, instalacijska in zaključna dela v grad-
beništvu, prevoz potnikov in blaga v doma-
čem in mednarodnem cestnem prometu,
notranja in mednarodna špedicija, zastopa-
nje in posredovanje v prometu blaga in sto-
ritev, obrt in osebne storitve, trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi izdelki vseh
trgovskih strok, zastopanje tujih firm.

Rg-48571

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03185 z dne 26. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa EUROGRAF, podjetje za zu-
nanjetrgovinski promet, trgovino in gra-
fično dejavnost, d.o.o., Velenje, Stanteto-
va 17, sedež: Stantetova 17, Velenje, pod
vložno št. 1/01168/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5332192
Osnovni kapital: 1,702.000 SIT
Ustanovitelj: Donko Dušan, Velenje,

Stantetova 13, vstopil 23. 12. 1989, vložil
1,702.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost: predelava papirja, proizvod-
nja zgotovljenih tekstilnih izdelkov, pro-
izvodnja usnjene in krznene konfekcije, fi-
nančni inženiring, trgovina na drobno in na
debelo z živili in neživilskimi izdelki vseh
trgovskih strok, trgovinske storitve, cestni
promet.

Rg-48573

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03143 z dne 27. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa GOTARD, proizvodno in tr-

govsko podjetje, d.o.o., Trojane, Limovce
7a, sedež: Limovce 7a, Trojane, pod vlož-
no št. 1/05600/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki, spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5867975
Osnovni kapital: 3,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ferme Gotard, Trojane, Li-

movce 7a, vstopil 12. 3. 1993, vložil
3,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost: trgovanje (trgovina na debe-
lo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi na domačem trgu in s tujino in
trgovinske storitve), proizvodnja končnih
lesenih izdelkov, od tega proizvodnja lese-
ne embalaže, lesenega pohištva in lesenih
stavbnih elementov ter lesene galanterije,
proizvodnja žaganega lesa, od tega desk,
ladijskega poda, furnirja, izdelava in popra-
vila lesenih predmetov, izkoriščanje goz-
dov, od tega proizvodnja oblovine, tesanega
ali sekanega lesa in drugih lesnih surovin,
lov in gojitev divjačine, prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu, gostinske sto-
ritve, od tega gostilne, penzioni, kmečki tu-
rizem in zasebno oddajanje sob, zastopanje
tujih fizičnih in pravnih oseb v prometu bla-
ga in storitev, leasing opreme in vozil, kon-
signacija.

Rg-48577

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03216 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa MELMEK, d.o.o., marketing
idej in storitev Celje, Opekarniška 12f,
sedež: Opekarniška 12f, Celje, pod vložno
št. 1/03589/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la z novimi vložki in iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5594782
Osnovni kapital: 1,608.616,90 SIT
Ustanovitelj: Sinkovič Vilko, Celje, Ope-

karniška 12f, vstopil 23. 12. 1991, vložil
1,608.616,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-48579

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01847 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa BOJKA, d.o.o., proizvodno in
trgovsko podjetje Slovenske Konjice, se-
dež: Mestni trg 16, Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/04922/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala družbe z novimi vložki s temile
podatki:

Matična št.: 5702976
Osnovni kapital: 1,668.340 SIT
Ustanovitelj: Goleš Branko, Slovenske

Konjice, Mestni trg 16, vstopil 9. 11. 1992,
vložil 1,668.340 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-48582

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03005 z dne 23. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa STUDIO B2, podjetje za video
storitve, d.o.o., Arja vas 49, Petrovče, se-
dež: Arja vas 49, Petrovče, pod vložno št.

1/04271/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5956889
Osnovni kapital: 1,554.360 SIT
Ustanovitelja: Blagotinšek Branko in

Blagotinšek Boštjan, oba iz Velenja, Jeriho-
va 9, vstopila 24. 2. 1992, vložila 777.180
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-48584

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02087 z dne 9. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa KANTEG, podjetje za opravlja-
nje storitev in zastopanje, d.o.o., Krnica
53, Luče ob Savinji, sedež: Krnica 53, Lu-
če ob Savinji, pod vložno št. 1/05782/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5796563
Osnovni kapital: 1,549.600 SIT
Ustanovitelj: Pahovnik Avgust, Luče,

Krnica 53, vstopil 18. 5. 1993, vložil
1,549.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48587

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03188 z dne 23. 8. 1996 pod št.
vložka 1/06508/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5857457
Firma:  D  &  H,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Nazarje
Skrajšana firma: D & H, d.o.o., Nazarje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nazarje, Savinjska cesta 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Žehelj Andreja, Šmart-

no ob Dreti, Bočna 73, vstopila 22. 6. 1994,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Žehelj Andreja, Šmartno ob Dreti,
Bočna 73, imenovana 22. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1996: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5225 Trgovi-
na na drobno z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

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

Rg-48589

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02140 z dne 23. 8. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  GO-JAK,  poslovne  storitve,
d.o.o., Titovo Velenje, sedež: Kavče 66,
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Velenje, pod vložno št. 1/02203/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanovi-
teljev oziroma družbenikov, zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5436699
Firma: MIK-GO-JAK, KRAŠOVEC &

POGORELČNIK,   poslovne   storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: MIK-GO-JAK, KRA-
ŠOVEC & POGORELČNIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Kavče 66
Ustanovitelja: Krašovec Janez in Pogo-

relčnik Janko, oba izstopila 12. 5. 1994,
Krašovec Samo in Garbajs Darko, oba iz-
stopila 11. 5. 1994, Krašovec Janez, Vele-
nje, Kavče 66 in Pogorelčnik Janko, Vele-
nje, Šaleška 19, oba vstopila 12. 5. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kra-
šovec Janez Velenje, Kavče 66, razrešen
12. 5. 1994 in ponovno imenovan kot druž-
benik dne 12. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev; Pogorelčnik Janko, Velenje,
Šaleška 19, razrešen 12. 5. 1994 in ponovno
imenovan kot družbenik, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-48591

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03824 z dne 21. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa DAFRA, razvojno proizvodni
inženiring, Na Golovcu 5, Celje, d.o.o.,
sedež: Na Golovcu 5, Celje, pod vložno št.
1/01025/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala z
novimi vložki, spremembo dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5311772
Osnovni kapital: 1,711.000 SIT
Ustanovitelja: Štuklek Darinka in Štu-

klek Franc, oba iz Celja, Na Golovcu 5,
vstopila 19. 12. 1989, vložila 855.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 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; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme,

d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektron-
skih ventilov in drugih elektronskih kompo-
nent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 3330
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 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; 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; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano

tehnično svetovanje; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejanosti, d.n.; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Pri šifri dejavnosti 74.12, vse razen revi-
zijske dejavnosti, pri šifri dejavnosti 51.18,
vse razen farmacevtskih izdelkov.

Rg-48592

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03890 z dne 21. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELEKTROSERVIS JUTER-
ŠEK, zastopstvo tujih firm in trgovina,
d.o.o., Arclin 65, Škofja vas, sedež: Arclin
65, Škofja vas, pod vložno št. 1/01580/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega vložka s temile podatki:

Matična št.: 5490952
Osnovni kapital: 1,638.000 SIT
Ustanovitelj: Juteršek Polonca, izstopila

23. 12. 1994, Juteršek Matej, Škofja vas,
Arclin 65, vstopil 16. 4. 1990, vložil
1,638.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih ob-
log; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vr-
vic in mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tek-
stilij in izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754
Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvod-
nja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvod-
nja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 2912 Proizvodnja
črpalk in kompresorjev; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izolira-
nih električnih kablov in žic; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
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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; 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;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apara-
ti; 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; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-48593

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03814 z dne 21. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa VALMAR, podjetje za trgovi-
no, kooperacijo in turizem, d.o.o., Tav-
čarjeva 14, Velenje, sedež: Tavčarjeva 14,
Velenje, pod vložno št. 1/01645/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, skrajšane firme in sede-
ža, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti, zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5362750
Firma: VALMAR, trgovina, turizem in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VALMAR, d.o.o.
Sedež: Velenje, Tavčarjeva 14
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Golja Rinaldo, Labin, Istar-

ske div. 3, vstopil 11. 4. 1990, vložil
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Golja Zlatica, Velenje, Stantetova
ulica 18, imenovana 20. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 8. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 4523 Gradnja cest, železniških prog,

letališč in športnih objektov; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarni-
škimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7110 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 8532 Iz-
vajanje socialnovarstvenih programov in
storitev.

Rg-48599

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03028 z dne 27. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa AVTIST – 5R, prevozi, izlet,
šola in rent a car, d.o.o., Velenje, Ko-
roška 28, sedež: Koroška 28, 3320 Vele-
nje, pod vložno št. 1/00736/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala družbe iz sredstev druž-
be, spremembo zastopnika, sedeža, firme in
skrajšane firme, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5295505
Firma:  PETER,  storitve  in  trgovina,

d.o.o.
Skrajšana firma: PETER, d.o.o.
Sedež: Velenje, Šaleška 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kavšek Peter in Kavšek

Zdenka, oba Velenje, Koroška 28, vstop
26. 9. 1989, oba vložek 500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata, Lesjak Ivan, Vele-
nje, Lipje 22/a, vstop 26. 9. 1989, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kav-
šek Peter, razrešen 31. 5. 1994, direktorica

Kavšek Zdenka, Velenje, Koroška 28, ime-
novana 31. 5. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, poveza-
ne s finančnim posredništvom; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7482 Pakira-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol;
8042 Drugo izobraževanje.

Pri šifri dejavnosti 51.18 vse, razen far-
macevtskih izdelkov, pri šifri dejavnosti
67.13 samo menjalnice in zastavljalnice.

Rg-48602

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01901 z dne 9. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa JET, podjetje za proizvodnjo, sto-
ritve in trgovino, d.o.o., Šempeter 154,
Šempeter, sedež: Šempeter 154, 3311 Šem-
peter, pod vložno št. 1/02371/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala družbe z novimi vložki
s temile podatki:

Matična št.: 5710197
Osnovni kapital: 1,574.000 SIT
Ustanovitelj: Blažič Boris, Šempeter,

Šempeter 154, vstop 17. 12. 1990, vložek
1,574.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48603

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02202 z dne 9. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa VUSPO, ekonomske, marketinške
in izobraževalne storitve s področja špor-
ta,  d.o.o.,  Velenje,  sedež:  Stantetova 1,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/04844/00
vpisalo v sodni register tega sodišča, preob-
likovanje d.o.o. v k.d., uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, ustanoviteljev oziroma družbenikov,
zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5723493
Firma: VUSPO – JOSIP VUGRINEC,

ekonomske, marketinške in izobraževal-
ne storitve s področja športa, k.d.

Skrajšana firma: VUSPO – JOSIP VU-
GRINEC, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Vugrinec Josip in Vugri-

nec Ankica, oba izstopila 18. 5. 1994, Vu-
grinec Josip in Vugrinec Ankica, vložila
4.000 SIT, oba Velenje, Stantetova 1, oba
vstopila 18. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vu-
grinec Josip in Vugrinec Ankica, oba razre-
šena 18. 5. 1994, družbenik Vugrinec Josip,
Velenje, Stantetova 1, imenovan 18. 5.
1994, zastopa družbo brez omjitev, kot kom-
plementar.

Rg-48607

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03233 z dne 27. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa M.M. OVTAR, montažno in
trgovsko podjetje, Bezenškovo Bukovje
19, Frankolovo, d.o.o., sedež: Bezenškovo
bukovje 19, 3213 Frankolovo, pod vložno
št. 1/02046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe, spremembo in uskla-
ditve dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5415497
Osnovni kapital: 3,565.000 SIT
Ustanovitelj: Ovtar Ivan, Frankolovo,

Bezenškovo Bukovje 19, vstopil 24. 5. 1990,
vložeil 3,565.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 3614 Proizvodnja dru-
gega pohištva, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje.

Rg-48608

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03794 z dne 26. 8. 1996 pri subjektu
vpisa MILMAR, gostinsko, trgovsko,  pro-
izvodno  in  storitveno  podjetje, d.o.o.,
Celje, sedež: Trubarjeva 67, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03898/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5876311
Osnovni kapital: 1,685.900 SIT
Ustanoviteljica: Grabar Erika, Celje,

Trubarjeva 67, vstopila 24. 2. 1992, vložila
1,685.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48609

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03234 z dne 27. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa SQUASH, družba za trgovino,
šport in turizem, d.o.o., Vojnik, Žlavsova
5, sedež: Žlavsova 5, 3212 Vojnik, pod
vložno št. 1/03081/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, družbenika in zastopnika, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5324971
Firma:  DANDI,  družba  za  trgovino,

šport in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: DANDI, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,532.100 SIT
Ustanoviteljica: Pintar Damjan in Žgaj-

ner Tomaž, oba izstopila 20. 6. 1994, Pintar
Valentina, Vojnik, Žlavsova 5, vstopila
20. 6. 1994, vložek 1,532.100 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žgaj-
ner Tomaž, razrešen 20. 6. 1994, direktori-
ca Pintar Valentina, Vojnik, Žlavsova 5,
imenovana 20. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj, s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7320 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9261 Obratova-
nje športnih objektov; 9262 Dejavnost ma-
rin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Rg-48611

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03017 z dne 27. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa ŠTAJNHOF, d.o.o., trgovsko,
storitveno, proizvodno podjetje, Vitanje,
sedež: Vitanje 153, 3205 Vitanje, pod vlož-
no št. 1/05772/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novim vložkom, spremembo firme,
tipa zastopnika, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5806631
Firma: ŠTAJNHOF, trgovsko, storitve-

no, proizvodno podjetje, d.o.o., Vitanje
Osnovni kapital: 1,509.900 SIT
Ustanoviteljica: Mlinšek Štefanija, Vita-

nje, Vitanje 153, vstopila 31. 5. 1993, vloži-
la 1,509.900 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mlin-
šek Herman ml., razrešen 27. 5. 1994, di-
rektor Mlinšek Herman, Vitanje, Vitanje
153, imenovan 27. 5. 1994, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 8. 1996: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1585 Pro-
izvodnja testenin; 1772 Proizvodnja plete-
nih in kvačkanih oblačil; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja

kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejner-
jev; 2852 Splošna mehanična dela; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in po-
dobnih posod; 2874 Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti; 2921 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2932 Pro-
izvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozi-
la; proizvodnja prikolic in polprikolic; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 92622 Dejavnost smučarskih cen-
trov in smučišč; 9271 Prirejanje iger na sre-
čo; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih
in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

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

Rg-48613

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03430 z dne 22. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa IRRO, d.o.o., podjetje za no-
tranjo in zunanjo trgovino Celje, Pucova
4, sedež: Pucova 4, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05683/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la iz sredstev družbe in novimi vložki, spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve po-
slovnega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5787530
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Terbuc Iris, izstopila 17. 7.

1994, Pungartnik Roman, Celje, Pucova uli-
ca 4, vstopil 29. 3. 1993, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48615

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03340 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa JOMAJUL, izobraževanje, sto-
ritve, trgovina, d.o.o., Henina 18, Jurklo-
šter, sedež: Henina 18, 3273 Jurklošter,
pod vložno št. 1/02877/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala iz sredstev družbe in novimi
vložki, spremembo firme in sedeža, družbe-
nikov, zastopnikov, spremembo in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5488770
Firma: JOMAJUL, izobraževanje, sto-

ritve, trgovina, d.o.o., Rimske Toplice
Skrajšana firma: JOMAJUL, d.o.o.,

Rimske Toplice
Sedež:  3272  Rimske  Toplice,  Loka-

vec 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Belej Magdalena, izstopi-

la 25. 2. 1995, Belej Jože, vstopil 25. 4.
1991, vložil 1,125.000 SIT in Belej Julij,
vstopil 25. 2. 1995, vložil 375.000 SIT, oba
Rimske Toplice, Lokavec 3a, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Belej
Magdalena, razrešena 25. 2. 1995, Belej Jo-
že, razrešen 25. 2. 1995, in zopet imenovan
kot direktor dne 25. 2. 1995, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1996: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041
Dejavnost vozniških šol.

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

Rg-48616

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03077 z dne 28. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa SITEO, podjetje za strojni in-
ženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Celje, sedež: Na zelenici 9, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06201/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala s stvarnimi vložki, spremem-
bo družbenika zaradi odsvojitve poslovne-
ga deleža, sedeža družbe, zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5851629
Sedež: Celje, Ob Koprivnici 5
Osnovni kapital: 1,554.045 SIT
Ustanovitelja: Žoher Teodor, Celje, Na

zelenici 9, vstopil 9. 6. 1993 in Žoher Ro-
bert, Celje, Ob Koprivnici 5, vstopil 30. 5.
1995, oba vložila 777.022,50 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žo-
her Teodor, razrešen 30. 5. 1995, direktor
Žoher Robert, Celje, Ob Koprivnici 5, ime-
novan 30. 5. 1995, zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-48617

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/02093 z dne 23. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  MLAJO,  proizvodnja,  storitve,
d.o.o., Zreče, sedež: Cesta na Roglo 29,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/04032/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki,
spremembo firme, dejavnosti in uskladitve
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5610796
Firma: MLAJO, proizvodnja, storitve,

d.o.o., Cesta na Roglo 29, Zreče
Skrajšana firma: MLAJO, d.o.o., Zreče
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Majcen Mladen in Maj-

cen Vjolica, oba Zreče, Cesta na Roglo 29,
vstopila 14. 3. 1992, oba vložila 754.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1996: 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2625 Proizvod-
nja drugih keramičnih izdelkov; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2661 Proizvodnja be-
tonskih izdelkov za gradbeništvo; 2670 Ob-
delava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja
brusilnih sredstev; 2851 Površinska obdela-
va in prekrivanje kovin; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2924 Proizvodnja dru-
gih naprav za splošno rabo, d.n.; 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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 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; 7440 Ekonomsko propagira-
nje; 7482 Pakiranje; 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.

Pri šifri dejavnosti K 74.12 vse razen
revizijske dejavnosti.

Rg-48623

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/01751 z dne 28. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  LIPA  TRADE,  trgovsko  in  pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Šentjur pri Ce-
lju, sedež: Drofenikova 3, 3230 Šentjur
pri Celju, pod vložno št. 1/02669/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz
sredstev družbe, spremembe družbenikov
firme, zastopnikov, dejavnosti in vpisa
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5489997
Firma: LIPA TRADE, trženje, inženi-

ring, uvoz-izvoz, Šentjur pri Celju
Osnovni kapital: 1,512.000 SIT
Ustanovitelji: Kolar Katarina, Povalej

Romana in Tojnko Miran, vsi izstopili 22. 4.
1994, Artiček Branka, Šentjur pri Celju, Ul.
talcev 16; Arzenšek Jože, Prevorje, Krivica
54; Arzenšek Slavica, Šentjur pri Celju, Čr-
nolica 7, vsi vložili 21.000 SIT; Berglez
Metka, Šentjur pri Celju, Goričica 14 a, vlo-
žila 63.000 SIT; Čujež Marjeta, Šentjur pri
Celju, Ul. I. celjske čete 2 in Dominič Si-
mona, Šentjur pri Celju, Valentina Orožna
8, obe vložili 21.000 SIT; Drame Alojzija,
Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici 101,
vložila 63.000 SIT; Gajšek Ana, Grobelno,
Tratna 31, vložila 21.000 SIT; Gajšek An-
ton, Gorica pri Slivnici, Gorica pri Slivnici
72, vložil 63.000 SIT; Jazbec Marko, Po-
nikva, Ponikva 3, vložil 115.500 SIT; Je-
lenc Aleš, Gorica pri Slivnici, Gorica pri
Slivnici 22, vložil 21.000 SIT; Jevšnik Alo-
jz, Gorica pri Slivnici, Paridol 24, vložil
63.000 SIT; Kolar Blaž, Šentjur pri Celju,
Prijateljeva 12, vložil 21.000 SIT; Kolar Ed-
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vard, Šentjur pri Celju, Prijateljeva 12; Ko-
vačič Ivan, Šentjur pri Celju, Primož 3, oba
vložila 115.500 SIT; Kovačič Jožica, Šent-
jur pri Celju, Primož 3 in Mlakar Marta,
Šentjur pri Celju, Primož 11, obe vložili
21.000 SIT; Oprešnik Franc, Šentjur pri Ce-
lju, Delavska 3, vložil 115.500 SIT; Opre-
šnik Frida, Šentjur pri Celju, Delavska 3;
Ozis Tonika, Gorica pri Slivnici, Javorje 32
a; Pečar Irena, Šentjur pri Celju, Efenkova
9, vsi vložili 21.000 SIT; Pintarič Zdravko,
Šentjur pri Celju, Miloša Zidanška 10, vlo-
žil 63.000 SIT; Pisanec Erika, Ponikva,
Hotunje 9 a in Planko Mirko, Gorica pri
Slivnici, Voduce 34, oba vložila 21.000 SIT;
Plemenitaš Janko, Dobje pri Planini, Dobje
pri Planini 6 in Senica Mirko, Planina pri
Sevnici, Planina pri Sevnici, oba vložila
63.000 SIT; Soklič Andrej, Celje, Jenkova
34, vložil 115.500 SIT; Škerjanc Stanka,
Lesično, Drensko rebro 6 in Teržan Silva,
Šentjur pri Celju, Krajnčica 12, obe vložili
21.000 SIT; Veber Srečko, Loka pri Žusmu,
Loka pri Žusmu 18 a, vložil 73.500 SIT;
Vodišek Francka, Dobje, Škarnice 2, vloži-
la 63.000 SIT, vsi vstopili 19. 1. 1991, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
lar Edvard in Jazbec Marko, oba razrešena
22. 4. 1994, direktor Soklič Andrej, Celje,
Jenkova 34, imenovan 22. 4. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Veber Srečko,
Kovačič Ivan, Jazbec Marko, Oprešnik Franc,
Kolar Edvard, vsi vstopili 22. 4. 1994.

Dejavnost družbe se razširi na: odkup
sekundarnih surovin; prevoz potnikov v
cestnem prometu; notranja in mednarodna
špedicija; gostinstvo, od tega gostinske sto-
ritve nastanitve, prehrane in druge gostin-
ske storitve; turistično posredovanje.

Spremeni se dejavnost družbe tako, da
družba preneha opravljati naslednje dejav-
nosti: proizvodnja žaganega lesa in plošč;
opravljanje storitev žaganja lesa po naroči-
lu; skladiščenje blaga, tehtanje, nakladanje,
razkladanje, prekladanje in paletiranje bla-
ga; popravilo in izdelovanje embalaže iz
različnih materialov; izdelovanje, montaža,
popravilo in vzdrževanje lesenih, kovinskih,
elektrotehničnih in drugih proizvodov z de-
lom in sredstvi kooperantov; mletje in lušče-
nje žita.

Tako se dejavnost družbe sedaj glasi:
trgovina z živilskimi in neživilskimi pro-
izvodi vseh trgovskih strok na debelo in
drobno (tudi v tranzitu); zastopanje in po-
sredovanje v prometu blaga in storitev; od-
kup sekundarnih surovin; prevoz blaga in
potnikov v cestnem prometu; notranja in
mednarodna špedicija; gostinstvo, od tega
gostinske storitve nastanitve prehrane in
druge gostinske storitve; turistično posre-
dovanje; knjigovodske, računovodske in
AOP storitve in svetovanje, ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; iz-
delovanje, instaliranje in uvajanje računal-
niške programske opreme (programski in-
ženiring); organizacija in posredovanje pri
gradnji kompletnih gospodarskih in drugih
objektov (gradbeni inženiring).

Rg-48625

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/02483 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu

vpisa PARON, predelava plastičnih mas,
kovinsko predelovalna dejavnost, trgovi-
na na debelo in drobno ter marketing,
d.o.o., Laško, Lahomno 9, sedež: Lahom-
no 9, 3270 Laško, pod vložno št. 1/00776/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, družbenikov zaradi ods-
vojitve poslovnega deleža, povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo deležev in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5851858
Firma: PARON, predelava plastičnih

mas, kovinsko predelovalna dejavnost, tr-
govina na debelo in drobno ter marke-
ting, d.o.o.

Skrajšana firma: PARON, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,575.000 SIT
Ustanovitelja: Hrastnik Rado in Golček

Hrastnik Roswita, oba Laško, Aškerčev trg
1, vstopila 17. 5. 1994, vložila 787.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost družbe se razširi in spremeni
tako, da glasi: proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; ostala predelava kovinskega in-
stalacijskega materiala; proizvodnja orodja;
proizvodnja blaga za široko potrošnjo in
ostalih kovinskih proizvodov; proizvodnja
kovinske embalaže; komercialni posli v ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; posredništvo na področju prometa bla-
ga in storitev; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; komisijski posli na področju prometa
blaga in storitev; trgovina na debelo in drob-
no živil in neživilskih proizvodov vseh tr-
govskih strok; zastopanje in posredovanje
pri prometu blaga s področja dejavnosti; le-
snopredelovalna dejavnost; ekonomske in
komercialne storitve; leasing opreme; od-
dajanje prostorov v najem; izvajanje inve-
sticijskih del v tujini.

Rg-48628

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/02692 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  ELEJA,  proizvodnja,  storitve  in
marketing, d.o.o., Celje, Vojkova 13, se-
dež: Vojkova 13, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/05903/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5819067
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jelen Aleksander, Celje,

Vojkova 13, vstopil 13. 4. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48631

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/02005 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa JAMIDU, zastopstvo in predstav-
ništvo, d.o.o., Šolska 19, Slovenske Konji-
ce, sedež: Šolska 19, 3210 Slovenske Ko-
njice, pod vložno št. 1/04423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5643597
Osnovni kapital: 1,877.000 SIT
Ustanovitelj: Pokorn Tugomir, Sloven-

ske Konjice, Šolska 19, vstopil 6. 4. 1992,
vložil 1,877.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-48634

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/01903 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ELESA, podjetje za proizvodnjo in
trgovino,  d.o.o.,  Dobrteša  vas  88,  šem-
peter, sedež: Dobrteša vas 88, 5290 Šem-
peter, pod vložno št. 1/03360/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki in pri-
stopa družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5560373
Osnovni kapital: 1,559.200 SIT
Ustanovitelja: Volk Darja, vstopila

14. 12. 1991, vložek 1,109.200 SIT in Volk
Matjaž, vstopil 5. 9. 1994, vložek 450.000
SIT, oba iz Šempetra, Šempeter 120/a, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-48635

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/00826 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa DINO, proizvodno-trgovsko podjet-
je, d.o.o., Celje, sedež: C. na Ostrožno
n.h., 3000 Celje, pod vložno št. 1/02100/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki spremembo firme in sedeža s temile
podatki:

Matična št.: 5411653
Firma:  DINO,  proizvodno-trgovsko

podjetje, d.o.o., Celje, Cesta na Ostrožno
78/a

Skrajšana firma: DINO, d.o.o., Celje,
Cesta na Ostrožno 78/a

Sedež: Celje, Cesta na Ostrožno 78/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Repar Dušan in Repar Jo-

žef, oba iz Celja, Cesta na Ostrožno 83, oba
vložila po 450.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; Repar Stanislava ml. in Repar
Stanislava st., obe iz Celja, Cesta na Ostrož-
no 83, obe vložili po 300.000 SIT, vsi vsto-
pili  13.  8.  1990,  odgovornost:  ne  odgo-
varjajo.

Rg-48636

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/02010 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa ALIANSA, podjetje za intelektual-
ne storitve in trgovino, d.o.o., Šempeter
13/a,  Šempeter,  sedež:  Šempeter  13/a,
3311 Šempeter, pod vložno št. 1/03698/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi
vložki s temile podatki:

Matična št.: 5600464
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelji: Bolarič Marjan, Petrovče,

Petrovče 133 in Kristan Vojko, Žalec, Parti-
zanska 31, oba vstopila 19. 2. 1992, Božič
Janko, Šempeter, Šempeter 129, vstopil
10. 6. 1992, vsi vložili po 507.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-48637

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/02011 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  ZUPAN-TRADE,  uvozno-izvozno
podjetje, d.o.o., Ločica 66/a, Polzela, se-
dež: Ločica 66/a, 3313 Polzela, pod vložno
št. 1/05162/00 vpisalo v sodni register tega
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sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki in iz sredstev družbe s
temile podatki:

Matična št.: 5719810
Osnovni kapital: 1,654.000 SIT
Ustanovitelj: Zupan Franc, Polzela, Lo-

čica 66/a, vstopil 17. 12. 1992, vložil
1,654.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48638

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/01515 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa  KAJZER,  gostinsko  in  prevozno
podjetje, d.o.o., Velenje, Škale 122/a, se-
dež: Škale 122/a, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/050024/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5826985
Osnovni kapital: 1,552.645 SIT
Ustanovitelj: Kajzer Peter, Velenje, Ška-

le 122/a, vstopil 28. 10. 1992, vložil
1,552.645 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-48641

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg 94/02022 z dne 9. 8. 1996 pri subjektu
vpisa O & G, proizvodno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Preloge pri Konjicah 36, Slo-
venske Konjice, sedež: Preloge pri Konji-
cah 36, 3210 Slovenske Konjice, pod vlož-
no št. 1/05721/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala z novimi vložki in iz sredstev družbe
s temile podatki:

Matična št.: 5790107
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Očko Gregor, Slovenske

Konjice, Preloge pri Konjicah 36, vstopil
21. 6. 1993, vložil 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-45631

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02304 z dne 26. 6. 1996 pri subjektu
vpisa  TEHNOSERVIS,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, prodajo, servisno, gostinsko in
turistično dejavnost, d.o.o., Podčetrtek,
Podčetrtek 64, sedež: Podčetrtek 64, 3254
Podčetrtek, pod vložno št. 1/02997/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje d.o.o. v k.d., spremembo firme, spre-
membo ustanoviteljev oziroma družbenikov
in spremembo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5518954
Firma: TEHNOSERVIS – ŠALAMON,

proizvodnja, prodaja, servis, gostinstvo
in turizem, k.d.

Skrajšana firma: TEHNOSERVIS – ŠA-
LAMON, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Šalamon Ivan, Podčetrtek

64, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem in Šalamon Cvetka, Podčetrtek
64, vložila 8.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja – oba sta izstopila iz d.o.o. in vsto-
pila v k.d. 9. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šala-
mon Ivan, razrešen 9. 5. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, kot komplementar.

Rg-48560

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04069 z dne 8. 8. 1996 pri subjek-
tu vpisa METPOL, proizvodnja, trgovi-
na, storitve in prevozništvo, d.o.o., Ko-
karje 44, sedež: Kokarje 44, 3331 Nazar-
je, pod vložno št. 1/03998/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje
osnovnega kapitala družbe z novimi vložki
in spremembo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5640610
Osnovni kapital: 1,810.000 SIT
Ustanovitelja: Polčnik Meta, vstopila

25. 3. 1992, vložila 10.000 SIT, in Polčnik
Jože, vstopil 28. 11. 1994, vložil 1,800.000
SIT, oba iz Nazarij, Kokarje 44, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 8. 8. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0124 Reja perutnine; 0130 mešano
kmetijstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5121 Trgovina na debelo z žiti, seme-
ni in krmo; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje.

Rg-48588

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03201 z dne 26. 8. 1996 pri sub-
jektu vpisa DOBRINA, trgovina z živili,
Gorica pri Slivnici 81, Gorica pri Slivni-
ci,  d.o.o,  sedež:  Gorica  pri  Slivnici 81,
3263 Gorica pri Slivnici, pod vložno št.
1/01708/00 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.: 5371945
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Šešerko Rajko, Gorica pri

Slivnici 81, vstop 19. 4. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-

vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 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; 5262 Tr-
govina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; tehnični preizkusi
in analize; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavno-
sti.

KRANJ

Rg-40815

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02487 z dne 8. 5. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  USNJE  MAGREJA  TRŽIČ,
d.o.o., sedež: Zvirče 42, Tržič, pod vložno
št. 1/02695/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povišanje osnovne vloge s
temile podatki:

Matična št.: 5532493
Firma: USNJE MAGREJA, proizvod-

no in trgovsko, d.o.o., Tržič
Skrajšana  firma:  USNJE  MAGREJA,

d.o.o., Tržič
Osnovni kapital: 4,200.000 SIT
Ustanovitelji: Slatnar Janez, vstopil

19. 11. 1991, ter Slatnar Janja, Slatnar Gre-
gor in Slatnar Marija, vstopili 29. 11. 1991,
vsi iz Tržiča, Zvirče 42, vložili po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-41772

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00450 z dne 18. 6. 1996 pod št.
vložka 1/05793/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947111
Firma: LIH – OBRAT I, proizvodnja

hladilnih naprav, d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana  firma:  LTH  –  OBRAT I,

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

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Kidričeva cesta 66
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: LTH, podjetje za trgovino

in gostinstvo, d.o.o., Škofja Loka, Kidriče-
va 66, vstop 26. 4. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Nastran Tatjana, Škofja Loka, Sta-
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ra Loka 125, imenovana 26. 4. 1996, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
5551 Storitve menz; 6024 Cestni tovorni
promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7230 Obdelava podatkov; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje.

Rg-43665

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02650 z dne 4. 7. 1996 pri subjek-
tu vpisa HRIBAR & OTROCI, medna-
rodna  trgovina,  d.o.o.,  sedež:  Kokrške-
ga  odreda  18,  Kranj,  pod  vložno  št.
1/03897/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah in povišanje osnovne vloge
s temile podatki:

Matična št.: 5539544
Sedež: Kranj, Kokrškega odreda 18
Osnovni kapital: 2,975.000 SIT
Ustanovitelj: INKLA Limitid 7, Nicosia,

Ciper, Androcleuos, Fiat 22, vložil 29.750
SIT, in Hribar Jože, Kranj, Vidmarjeva 2a,
vložil 2,945.250 SIT – vstopila 12. 11. 1991,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-46089

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00554 z dne 9. 9. 1996 pri subjek-
tu  vpisa  LOŠKE  TOVARNE  HLADIL-
NIKOV Škofja Loka, p.o., sedež: Kidriče-
va  66,  Škofja  Loka,  pod  vložno  št.
1/00233/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, kapital, ustanovitelje, nad-
zorni svet, sprememba firme, skrajšane fir-
me in zastopnikov ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5284619
Firma: LOŠKE TOVARNE HLADIL-

NIKOV Škofja Loka, d.d.
Skrajšana firma: LTH Škofja Loka, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 747,510.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložil
71,910.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 171,610.000 SIT,
Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ul.
28, vložil 172,240.000 SIT, udeleženci in-
terne razdelitve, vložili 113,550.000 SIT, in
udeleženci notranjega odkupa, vložili
218,200.000 SIT – vsi vstopili 26. 4. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Na-
stran Tatjana, Škofja Loka, Stara Loka 125,
razrešena 26. 4. 1996 kot direktorica in ime-
novana za predsednico začasne uprave, ter
zastopa družbo brez omejitev, ter Gartner
Janez, Škofja Loka, Frankovo naselje 74,
Hafner Janez, Škofja Loka, Kopališka 31,
Hafner Jože, Škofja Loka, Kopališka 31,
Hafner Jože, Škofja Loka, Godešič 28, Baj-
želj Alenka, Kranj, Delavska c. 22, Orel
Simona, Škofja Loka, Puštal 46a, in Mrak
Cirila, Škofja Loka, Podlubnik 182, imeno-
vani 26. 4. 1996 za člane začasne uprave, ki
zastopajo družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Zupanec Vanja,
Sovinec Alojz, Zavrl Janez, Košorok Lado,
Jerala Jože in Jeras Sergeja, vstopili 26. 4.
1996.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1996: 2912 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 2923 Pro-
izvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2971 Proizvodnja
električnih gospodinjskih aparatov; 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev
in transformatorjev; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Vpis pravnih posledic lastninskega
preoblikovanje na podlagi odločbe Agenci-
je za prestruktiranje in privatizacijo št. LP
00659/00992-1996/DD z dne 1. 4. 1996.

Rg-46104

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00430 z dne 12. 9. 1996 pri sub-
jektu vpisa LTH, podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Ki-
dričeva 66, Škofja Loka, pod vložno št.
1/03954/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča razširitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5668751
Sedež: Škofja Loka, Kidričeva 66
Dejavnost, vpisana 12. 9. 1996: 2923

Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov.

Rg-46126

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00744 z dne 18. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05846/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968577
Firma: LTH SERVIS, servis, montaža

in proizvodnja hladilnih naprav, d.o.o.,
Škofja Loka

Skrajšana firma: LTH SERVIS, d.o.o.,
Škofja Loka

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Škofja Loka, Kidričeva cesta 66
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: LTH, podjetje za trgovino

in gostinstvo, d.o.o., Škofja Loka, Kidriče-
va 66, vstop 26. 4. 1996, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jerala Jože, Mavčiče, Breg ob Savi
90, imenovan 26. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 9. 1996: 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 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; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5551 Sto-
ritve menz; 6024 Cestni tovorni promet;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7230 Obdelava podatkov; 73102 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Rg-46158

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00664 z dne 26. 9. 1996 pod št.
vložka 1/05855/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5957621
Firma: DOMAS, trgovina in inženiring,

d.o.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: DOMAS, d.o.o., Škof-

ja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Škofja Loka, Stara Loka 89
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Ružman Frančiška, Ljub-

ljana, Rožna dolica, C. VII/24, vložila
1,490.000 SIT, in Dobnikar Jože, Škofja Lo-
ka, Stara Loka 89, vložil 10.000 SIT – vsto-
pila 26. 6. 1996, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Novak Vanda, Ljubljana, Pločan-
ska 3, imenovana 26. 6. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1996: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2052 Proizvodnja izdelkov iz
plute, slame in protja; 3611 Proizvodnja se-
dežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 5113 Posredniš-
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tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čaje, kakavom,
začimbami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje.

Rg-47435

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00779 z dne 9. 10. 1996 pod št.
vložka 1/05862/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5969875
Firma:  MINAG,  geodetske  storitve,

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

govornostjo
Sedež: Kranj, Kidričeva 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Grčar Matjaž, Kranj, Ki-

dričeva c. 22, vstop 20. 8. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Grčar Matjaž, imenovan 20. 8. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

Rg-47434

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03591 z dne 9. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa ELECOM, proizvodno, stori-
tveno in trgovsko podjetje, d.o.o., Retnje,
sedež: Retnje 49, 4294 Križe, pod vložno št.
1/03338/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge ter razširi-
tev in uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5615046
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Jerala Tomislav, Križe, Ret-

nje 49, vstop 2. 4. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 9. 10. 1996: 4010
Oskrba z elektriko; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4533 Vodovodne, plinske in sanitar-
ne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri

gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 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; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno
s kruhom, pecivom, testeninami, sladkorni-
mi 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; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52487
Trgovina na drobno z igračami, otroško
opremo; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah

in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje.

Rg-47447

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00423 z dne 7. 10. 1996 pri sub-
jektu vpisa ALPLES, industrija pohištva
Železniki, d.o.o., sedež: Češnjica 54, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/00126/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o. v d.d., spremembo firme in skrajša-
ne firme, povečanje osnovnega kapitala in
deleža, spremembo naziva zastopnika in čla-
ne nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5039584
Firma: ALPLES, industrija pohištva,

d.d., Železniki
Skrajšana firma: ALPLES, d.d., Želez-

niki
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 168,930.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 18. 9. 1992, vložek 168,930.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tršan
Marko, Smlednik, Valburga 88, razrešen
20. 5. 1996 kot direktor in imenovan 30. 5.
1996 za člana uprave, ter Zupanc Francelj,
Železniki, Dražgoše 66, razrešen 20. 5. 1996
kot direktor in imenovan za člana uprave,
zastopa to družbo brez omejitev, razen pri
poslih glede razpolaganja z nepremičnina-
mi, njihovim delom ali obremenitvijo, pri
prevzemanju jamstev ter pri drugih po nara-
vi podobnih poslih, ki jih lahko uprava skle-
ne le na podlagi predhodnega soglasja nad-
zornega sveta. Člani uprave zastopajo druž-
bo skupno.

Člani nadzornega sveta: Kljun Dalibor,
Janžekovič Darko in Bertoncelj Branko,
vstopili 20. 5. 1996.

Rg-47457

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03919 z dne 19. 6. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  RIDDER  TRADE,  Jesenice,
d.o.o.,  –  trgovina,  storitve,  sedež:  Rodi-
ne 6B,  4270  Jesenice,  pod  vložno  št.
1/04685/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge,
razširitev in uskladitev dejavnosti in spre-
membo ustanovitelja s temile podatki:

Matična št.: 5762685
Osnovni kapital: 1,976.260 SIT
Ustanovitelja: Blok Edwin, Nizozemska,

2980 GE Ridderkerk, p.p. 4206, vstopil
27. 12. 1994 in Štibelj Milana, Jesenice, Ro-
dine 6B, vstopila 20. 4. 1993, vložila po
988.130 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1996: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proivzodnja rezilnega orodja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 50102 Trgovina na drobno z mo-
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tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih
poštnih storitev; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-47460

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03365 z dne 2. 10. 1996 pri subjek-
tu vpisa ISOCHEM TRADE, podjetje za
zastopanje, posredništvo in trgovino, d.o.o.,
Podreča, sedež: Podreča 108, 4211 Mavči-
če, pod vložno št. 1/04487/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge ter uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5743834
Firma: ISOCHEM TRADE, podjetje za

zastopanje,  posredništvo  in  trgovino,
d.o.o., Podreča

Sedež: Mavčiče, Podreča 108
Osnovni kapital: 1,664.000 SIT
Ustanoviteljica: Trpin Nada, Mavčiče,

Podreča 108, vstop 15. 2. 1993, vložek
1,664.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 2. 10. 1996: 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina
na debelo.

LJUBLJANA

Rg-27968

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20268 z dne 28. 3. 1995 pri subjektu vpi-

sa MAVEROS, podjetje za trgovino in
storitveni inženiring, d.o.o., Ljublajna,
Zofke Kvedrove 30, sedež: Zofke Kvedro-
ve 30,  1000 Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/07079/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo ustanoviteljev in zastopnikov
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5374979
Osnovni kapital: 1,592.000 SIT
Ustanovitelji: Knežević Marinko, Ljub-

ljana, Zofke Kvedrove 30, vstopil 14. 5.
1990, vložil 530.666,66 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Svrdlin Zoran in Jovanovič
Nikola, izstopila 31. 12. 1994; Knežević Ro-
bert in Knežević Veselin, oba iz Ljubljane,
Zofke Kvedrove 30, vstopila 31. 12. 1994,
vložila po 530.666,66 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Svrdlin Zoran in Jovanovič Nikola,
razrešena 31. 12. 1994; prokurista Kneževi-
ć Robert in Knežević Veselin, imenovana
31. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-

vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
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govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in malimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost ho-
telov brez restavracije; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6010 Železniški pro-
met; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-109804

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01633 z dne 24. 4. 1997 pri
subjektu vpisa CMS SN, družba za pro-
izvodnjo lesno obdelovalnih strojev,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 101, sedež:
Gerbičeva 101, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02751/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, likvidatorja
in sklep skupščine z dne 4. 3. 1997 o začet-
ku redne likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5300193
Firma: CMS SN, družba za proizvod-

njo lesno obdelovalnih strojev, d.o.o.,
Ljubljana, Gerbičeva 101 – v likvidaciji

Skrajšana firma: CMS SN, d.o.o., Ljub-
ljana – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Go-
dina Frančišek, razrešen 4. 3. 1997; likvida-
cijski upravitelj Godina Franc, Logatec,
Poštni trg 17, imenovan 4. 3. 1997.

Rg-110356

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/02589 z dne 26. 5. 1997 pri
subjektu vpisa IDEJA, tekstilije za notra-
njo opremo, d.o.o., Ljubljanska c. 6, 1240
Kamnik, pod vložno št. 1/01804/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča začetek likvi-
dacije, spremembo firme, sedeža in zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5094666
Firma: IDEJA, tekstilije za notranjo

opremo, d.o.o., v likvidaciji

Skrajšana firma: IDEJA, d.o.o., v likvi-
daciji

Sedež: 1240 Ljubljana, Dunajska 160
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šulin

Borut in Gosar Zvonko, oba razrešena 28. 4.
1997 ter likvidator Hribar Marjan, Kranj,
Ulica Tuga Vidmarja 8, imenovan 28. 4.
1997.

Sklep skupščine z dne 28. 4. 1997 o za-
četku redne likvidacije.

MARIBOR

Rg-46438

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01143 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TAM–INFORMACIJSKA
TEHNOLOGIJA,  d.o.o.,  sedež:  Ptujska
cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05818/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zaznambo sklepa o uvedbi stečajnega
postopka ter spremembo firme in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5625190
Firma: TAM–INFORMACIJSKA TEH-

NOLOGIJA, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: TAM–IT, d.o.o. – v

stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-

tor Hudin Igor, razrešen 25. 9. 1996; stečajni
upravitelj Tišma Marko, Rogaška Slatina,
Ulica XIV. divizije 62, imenovan 25. 9. 1996.

Rg-46439

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00916 z dne 26. 9. 1996 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
TABOR, d.o.o., sedež: Valvazorjeva 38,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03946/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5040493
Ustanovitelja: Republika Slovenija po

Ministrstvu za finance, izstopila 18. 10.
1994; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstopil
18. 10. 1994, vložil 14,621.847,90 SIT, in
Tekstilna tovarna Tabor, p.o., Maribor, vsto-
pila 28. 3. 1991, vložila 131,941.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-46441

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00992 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
TABOR, d.o.o., sedež: Valvazorjeva 38,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/03946/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaz-
nambo sklepa o uvedbi stečajnega postopka
ter spremembo firme in zastopnikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5040493
Firma: TEKSTILNA TOVARNA TA-

BOR, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: TTT, d.o.o. – v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Bevc Rudolf, razrešen 5. 8. 1996; ste-
čajni upravitelj Zagrajšek Demetrij, Mari-
bor, Pregarčevih 26, imenovan 5. 8. 1996.

Rg-46451

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01056 z dne 30. 9. 1996 pod

št. vložka 1/09998/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968089
Firma:  JEKLOTEHNA  AVTOHIŠA

RC, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JEKLOTEHNA AV-

TOHIŠA RC
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  2000 Maribor,  Belokranjska

ulica 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: JEKLOTEHNA TRGO-

VINA, trgovina na drobno in storitve, d.o.o.,
Maribor, Vetrinjska ulica 22, vstop 22. 8.
1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Fluher Branko, Pesnica pri Mariboru,
Jelenče 14, imenovan 22. 8. 1996, direktor,
ki ga imenuje ustanovitelj, zastopa in pred-
stavlja družbo v pravnem prometu s tretjimi
osebami z naslednjimi omejitvami pri skle-
panju pogodb, kjer je potrebno soglasje usta-
novitelja: pogodb o nakupu, prodaji in obre-
menitvah nepremičnin; kreditnih pogodb
nad tolarsko protivrednostjo sto tisoč nem-
ških mark; o ustanavljanju družb in nakupu
ter prodaji poslovnih deležev; o prodaji in
nabavi osnovnih sredstev nad vrednostjo pet
milijonov tolarjev za posamezno osnovno
sredstvo.

Dejavnost, vpisana 30. 9. 1996: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Pro-
izvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz papirja in kartona; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje dru-
gih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdel-
kov; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 3350
Proizvodnja ur; 3663 Proizvodnja drugih iz-
delkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 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; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
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ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z

barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52485 Trgovina na drobno z urami, na-
kitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drob-
no z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve,
razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti.

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

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

Pod šifro K 74.60 sme družba opravljati
dejavnost vratarjev za zgradbe in pisarne.

Rg-47515

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/01071 z dne 4. 11. 1996 pod
št. vložka 1/10022/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5968194
Firma: BS & BŽ SVETO BABIĆ IN

ŽELJKA BABIĆ, proizvodnja, trgovina
in posredovanje, d.n.o.

Skrajšana firma: BS & BŽ SVETO BA-
BIĆ IN ŽELJKA BABIĆ, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Meljska cesta 83
Ustanovitelja: Babić Sveto in Babić Želj-

ka, oba iz Maribora, Meljska cesta 67, vsto-
pila 5. 9. 1996, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Babić Sveto in Babić Željka, imeno-
vana 5. 9. 1996, za sklepanje pogodb nad
10.000 DEM oziroma tolarsko protivrednost
morata dati soglasje oba družbenika.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in

sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje par-
kov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 1511 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, rezen perutninskega; 1512 Proizvodnja
in konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelov iz
pertuninskega mesa; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo; 1552 Proizvodnja
sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812
Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja pre-
pečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja slad-
korja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade
in sladkornih izdelkov; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1596 Proizvodnja piva; 1600
Proizvodnja tobačnih izdelkov; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50301 Trgovina na debelo z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na 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 mo-
torna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5122 Trgovina na debe-
lo 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 Trgovi-
na na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in malimi živalmi;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
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skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.

Rg-47522

Okrožno  sodišče  v  Mariboru  je  s
sklepom Srg št. 95/01443 z dne 4. 11. 1996
pri subjektu vpisa INTERNATIONAL
BOILER & BURNER COMPANY VAR-
GA IN DRUGI, podjetje za proizvodnjo
in storitve, d.n.o., sedež: Meljski dol 17,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04730/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala, priimka
družbenika in zastopnika, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5562619
Firma:  WARGA  INTERNATIONAL,

proizvodnja, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: WARGA INTERNA-

TIONAL, d.n.o.
Osnovni kapital: 20,708.000 SIT
Ustanovitelja: Warga Željko, Maribor,

Meljski dol 17, vstop 9. 12. 1991, vložek
20,707.000 SIT, in Varga Branko, Maribor,
Koroška cesta 120, vstop 23. 5. 1994, vlo-
žek 1.000 SIT – odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Warga Željko, imenovan 11. 12. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 11. 1996: 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2734 Vlečenje
žice; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja
radiatorjev in kotlov za centralno ogreva-
nje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen
kotlov za centralno ogrevanje; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja pe-
či in gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 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; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5164 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 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;

52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

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

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

NOVA GORICA

Rg-30277

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/01250 z dne 11. 12. 1995
pri subjektu vpisa KOVAČ, proizvodno tr-
govsko podjetje, d.o.o., Lokavec, sedež:
Lokavec 3a, Ajdovščina, pod vložno št.
1/01855/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5529352
Osnovni kapital: 1,529.500 SIT
Ustanovitelj: Kovač Savo, Ajdovščina,

Lokavec 3a, vstop 9. 9. 1991, vložek
1,529.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: organiziranje in
izvajanje raznih družabnih, kulturnih, turi-
stičnih ter rekreacijskih prireditev in sre-
čanj v različnih objektih ter iger z igralnimi
avtomati v gostinskih lokalih; leasing in po-
sojanje rekvizitov in opreme za družabne
igre in rekreacijo ter igralnih avtomatov.

Rg-41455

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 96/00336 z dne 28. 6. 1996 pri
subjektu vpisa WP LIVARNA, d.o.o., se-
dež: IX. Korpus 116, Solkan, pod vložno
št. 1/03401/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5856078
Skrajšana firma: WP LIVARNA
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Misto Piero, razrešen 18. 6. 1996;
Mihelj Oskar, Šempas 193a, razrešen 18. 6.
1996 kot prokurist in imenovan za direktor-
ja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da za vse

posle potrebuje pismeno odobritev lastnice
in direktorice ustanoviteljice Renate Zuern
ali od nje v ta namen pooblaščene osebe.

Rg-42459

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/01895 z dne 1. 8. 1996 pri
subjektu vpisa TIJANA, poslovne, turistič-
ne in kulturne storitve, p.o., Ajdovščina,
sedež: Goriška 17, Ajdovščina, pod vložno
št. 1/01674/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika in spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5520479
Ustanovitelj: Mermolja Ana, izstop

15. 6. 1994; Mermolja Ivan, Ajdovščina,
Bevkova 7, vstop 1. 4. 1991, vložek 200
SIT, odgovornost: ostalo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Mermolja Ani, ki je bila razrešena 15. 6.
1994.

Rg-44090

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 94/02037 z dne 8. 8. 1996 pri
subjektu vpisa INTER-OBJEKT, zaključ-
na dela v gradbeništvu, d.o.o., sedež: Na
Lokvi 7, Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
pod vložno št. 1/00345/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in ka-
pitala z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5294673
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pičulin Vlasta in Štokelj

Franc, oba iz Šempetra pri Gorici, Na
Lokvi 7, Vrtojba, vstopila 2. 11. 1989, vlo-
žila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost se razširi na: trgovino na drob-
no in debelo z živilskimi in neživilskimi
proizvodi v celoti; zastopanje in posredova-
nje; gostinske in turistične storitve.

Rg-46246

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 96/00327 z dne 16. 9. 1996 pri
subjektu  vpisa  GRADBENO  OBRTNO
PODJETJE, Ajdovščina, d.d., sedež: To-
varniška  5,  Ajdovščina,  pod  vložno  št.
1/00041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5067715
Člani nadzornega sveta: Črv Teja, Kobal

Boris, Pirjevec Franc, Likar Jože, Kete Mar-
jan in Raspor Karlo, izstopili 18. 6. 1996;
Črmelj Zvonka, Furlan Liljana, Čermelj
Branka in Lozar Bernard, vstopili 18. 6.
1996.

Rg-47075

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 96/00502 z dne 1. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  GRADBENO  OBRTNO
PODJETJE, Ajdovščina, d.d., sedež: To-
varniška  5,  Ajdovščina,  pod  vložno  št.
1/00041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje s temile podatki:

Matična št.: 5067715
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Velikonja Stanislav, razrešen 31. 7.
1996; Čermelj Branka, Ajdovščina, Bevko-
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va 12, imenovana 27. 8. 1996, kot v.d. di-
rektorja zastopa družbo brez omejitev.

Rg-47076

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 96/00504 z dne 2. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  GRADBENO  OBRTNO
PODJETJE, Ajdovščina, d.d., sedež: To-
varniška 5, Ajdovščina, pod vložno št.
1/00041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5067715
Člani nadzornega sveta: Črmelj Zvonka

in Čermelj Branka, izstopili 30. 8. 1996; Le-
sar Miran in Črv Teja, vstopila 12. 9. 1996.

Rg-47080

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg. št. 96/00531 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu  vpisa  GRADBENO  OBRTNO
PODJETJE, Ajdovščina, d.d., sedež: To-
varniška 5, Ajdovščina, pod vložno št.
1/00041/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osebe, pooblaščene za za-
stopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5067715
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Čermelj Branka, razrešena 30. 8.
1996; direktor Stanković Dimitrije, Nova
Gorica, Cankarjeva 54, imenovan 25. 9.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-42468

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01856 z dne 31. 7. 1996 pri
subjektu vpisa TIGOS, d.o.o., Trgovina go-
stinske opreme, Vipava, sedež: Budanje
67, 5271 Vipava, pod vložno št. 1/03192/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev akta in kapitala z zakonom o gospo-
darskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5783151
Osnovni kapital: 1,504.000 SIT
Ustanovitelj: Koren Stanislav, Vipava,

Budanje 67, vstop 4. 8. 1993, vložek
1,504.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 31. 7. 1996: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 4531 Električne inštalacije; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe.

Rg-47082

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02082 z dne 3. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MELBES, d.o.o., Podjetje

za AOP, konstruiranje, uvoz in izvoz, No-
va Gorica, sedež: Streliška 40, 5000 Nova
Gorica, pod vložno št. 1/02289/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5599415
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Leban Milan, Leban Lud-

vik in Leban Branko, vsi iz Nove Gorice,
Streliška 40, ter Leban-Štokelj Blanka, No-
va Gorica, Cankarjeva 78 – vstopili 24. 3.
1992, vložili po 375.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 3. 10. 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; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 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-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;

5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina
na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah 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; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami in la-
ki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 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
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 malimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
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tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6512 Drugo de-
narno posredništvo; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6522 Drugo kreditno posredniš-
tvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 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 jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejav-
nost vozniških šol; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov
in smučišč; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozme-
tičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa.

Rg-47140

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00011 z dne 23. 10. 1996
pod št. vložka 1/03653/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, spremembo ustanovitelja, poveča-
nje kapitala, spremembo zastopnika in pre-
nos iz Okrožnega sodišča v Celju s temile
podatki:

Matična št.: 5520797
Firma: HRANILNOKREDITNA SLUŽ-

BA SOČA, Specializirana finančna orga-
nizacija za opravljanje depozitnih in kre-
ditnih poslov

Skrajšana firma: HKS SOČA
Pravnoorg. oblika: HKS
Sedež: 5000 Nova Gorica, Gradnikove

brigade 53
Osnovni kapital: 1,010.000 SIT
Ustanoviteljica: Obrtna zadruga »OBRT

CELEIA«, p.o., Celje, izstop 23. 5. 1995, in
Kmetijska zadruga Celje, z.o.o., izstop 22. 5.
1995; Zadruga MEDALJON, z.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska 160, vstop 23. 5. 1995, vlo-
žek 1,010.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tro-
biš Ignac, razrešen 23. 5. 1995; direktor Se-
ver Andrej, Postojna, Jenkova 18, ki zasto-
pa pravno osebo brez omejitev, razen pri
sklepanju pogodb nad vrednostjo
10,000.000 SIT, za katere mora pridobiti
soglasje poslovodnega odbora, in Janežič
Jožef, Nova Gorica, 30. divizije 9, ki kot
namestnik direktorja zastopa pravno osebo
brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb
nad vrednostjo 5,000.000 SIT, za katere mo-
ra pridobiti soglasje poslovodnega odbora,
oba imenovana 24. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1996: 6522
Drugo kreditno posredništvo.

Pred prenosom je bil subjekt vpisan pri
Okrožnem sodišču v Celju pod št. registr-
skega vložka 4/2858/00.

Rg-47166

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02284 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MITRA, Modni design in
trgovina,  d.o.o.,  Tolmin,  sedež:  Brunov
drevored 32, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00804/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5347483
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Leban Karmen, Tolmin,

Simona Kosa 3, in Valentinčič Doroteja,
Tolmin, Brunov drevored 32, vstopili 4. 12.
1989, vložili po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-47168

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02286 z dne 29. 10. 1996 pri
subjektu vpisa EAST – WEST TRANS-
PORT, Podjetje za cestni prevoz in špedi-
cijo, d.o.o., Most na Soči, sedež: Postaja
št. 1, 5216 Most na Soči, pod vložno št.
1/03190/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev akta in kapitala z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5782929
Osnovni kapital: 1,625.000 SIT
Ustanovitelji: Cugelj Mitja, Most na So-

či 91, vložil 1,558.334 SIT, Gruden Darij,
Most na Soči, Idrija pri Bači 17, vložil
33.333 SIT, in Kranjc Simon, Slap ob Idrij-
ci 24/E, vložil 33.333 SIT – vstopili 2. 7.
1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-47180

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00198 z dne 30. 10. 1996 pri
subjektu vpisa MITRA, Modni design in
trgovina,  d.o.o.,  Tolmin,  sedež:  Brunov
drevored 32, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00804/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča izstop družbenika in spremembo po-

slovnega deleža, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5347493
Ustanoviteljica: Leban Karmen, izstop

1. 5. 1995; Valentinčič Doroteja, Tolmin,
Brunov drevored 32, vstop 4. 12. 1989, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Le-
ban Karmen, razrešena 1. 5. 1995; direkto-
rica Valentinčič Doroteja, imenovana 1. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 10. 1996: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delov-
nih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 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; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom.

NOVO MESTO

Rg-44252

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00173 z dne 30. 7. 1996
pri subjektu vpisa PIONIR STANDARD,
družba za gradnjo in inženiring, d.d., se-
dež: Kočevarjeva ulica 1, Novo mesto, pod
vložno št. 1/02197/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika in
spremembo članov nadzornega sveta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5577403
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ilijanič Ivan, razrešen 24. 5. 1996;
zastopnik Papež Franc, Dolenjske Toplice,
Gornje gradišče 16, imenovan 24. 5. 1996
za vršilca dolžnosti predsednika uprave.

Člani nadzornega sveta: Zupančič Ro-
bert, dipl. gr. ing., Svetina Marko, dipl. iur.,
in Rems Marko, izstopili 15. 5. 1996; Pre-
skar Jože, Horvat Stojan, Škedelj Boris, No-
vina Zvone, Čampa Igor, Eršte Andrej, Pu-
ljak Danica, Perme Matjaž in Hrovat Vik-
tor, vstopili 15. 5. 1996.

Rg-48838

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00288 z dne 20. 11. 1996
pod št. vložka 1/03935/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 5968925
Firma: AVSEC D, Zobotehnični labo-

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

Sedež: 8000 Novo mesto, Ul. Marjana
Kozine št. 32

Osnovni kapital: 2,250.000 SIT
Ustanoviteljica: Avsec Danica, Novo

mesto, Ul. Marjana Kozine št. 32, vstop
28. 8. 1996, vložek 2,250.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Avsec Danica, imenovana 28. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 11. 1996: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo sklenjen dne 28. 8. 1996.

Rg-48839

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00346 z dne 20. 11. 1996
pri subjektu vpisa BM TRADE, trgovsko
in storitveno podjetje Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Seidlova 36, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03461/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža in spre-
membo družbenika s temile podatki:

Matična št.: 5767652
Sedež: 8000 Novo mesto, Jakčeva 2
Ustanovitelj: Bajrami Bajram, izstop

23. 10. 1996; Osmanović Vehbija, Berane,
ZR Jugoslavija, Kalica, vstop 23. 10. 1996,
vložek 1,675.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 23. 10. 1996.

PTUJ

Rg-12993

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00021 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  KMETIJSKI  KOMBINAT
PLUS, d.o.o., sedež: Muzejski trg 2, Ptuj,
pod vložno št. 1/09073/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, de-
javnosti in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5828490
Firma: KMETIJSTVO KK, d.o.o.
Skrajšana firma: KMETIJSTVO KK,

d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Magdalenc Marija, razrešena
24. 2. 1995; direktor Ledinek dr. Mihael,
Ptuj, Langusova 20, imenovan 24. 2. 1995,
zastopa družbo neomejeno.

Dejavnost, vpisana 30. 3. 1995: 011 Pri-
delovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rast-
lin; 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo, pri-
delovanje sadja, začimb in rastlin za pro-
izvodjo pijač; 01131 Vinogradništvo; 01132
Pridelovanje drugega sadja in začimb; 012
Živinoreja; 0121 Reja govedi, prireja mle-
ka; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in

mezgov; 0125 Reja drugih živali; 013 Po-
ljedelstvo, povezano z živinorejo – mešano
kmetijstvo; 0130 Poljedelstvo, povezano z
živinorejo – mešano kmetijstvo; 014 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez
veterinarskih storitev; 0141 Storitve za ra-
stlinsko pridelavo; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živi-
norejo brez veterinarskih storitev.

Rg-25592

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00166 z dne 18. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa ANIMACIJA, podjetje za izo-
braževanje, razvoj in storitve, d.o.o., se-
dež: Trstenjakova 2, Ptuj, pod vložno št.
1/02007/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5377196
Sedež: Ptuj, Slomškova 22
Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7450 Dejavnost
agencij za zaposlovanje in posredovanje de-
lovne sile; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 8042 Drugo izobraževanje.

Rg-20598

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05087 z dne 3. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa TRIMKO, podjetje za šport,
trgovino  in  zastopstvo,  d.o.o.,  sedež:
Prečna  pot  18,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/05268/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sprememembo redosleda firme s
temile podatki:

Matična št.: 5587344
Ustanovitelj: Rogelj Ivan, Ptuj, Prečna

pot 18, vstopil 16. 3. 1992, vložil 1,601.200
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23537

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06462 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa IMPEX, podjetje za proizvod-
njo, storitve in export-import, d.o.o., se-
dež:  Panonska 1,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/05194/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5640113
Osnovni kapital: 1,665.000 SIT
Ustanovitelj: Šoštarič Izidor, Ptuj, Pa-

nonska 1, vstopil 20. 12. 1993, vložil
1,665.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23541

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05433 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa DUJARDIN, gradbeno, trans-
portno, špeditersko, trgovsko, gostinsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Pod-
vinci 123a, Ptuj, pod vložno št. 1/03063/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5472806
Osnovni kapital: 1,552.000 SIT
Ustanovitelj: Kuhar Dušan, Cerkvenjak,

Brengova 64, vstopil 14. 11. 1990, vložil
1,552.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23548

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03596 z dne 9. 8. 1995 pri subjek-
tu vpisa EPSON, podjetje za storitve, tr-
govino in gostinstvo, d.o.o., sedež: Gra-
dišče 5, Zgornji Leskovec, pod vložno št.
1/06119/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5652588
Osnovni kapital: 1,860.000 SIT
Ustanovitelja: Emeršič Jakob, Ptuj, Zgor-

nja Hajdina 124a, vstopil 1. 7. 1992, vložil
1,860.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Fartely Irma, izstopila 20. 6. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Fartely Irmi, ki je bila razrešena
20. 6. 1994.

Dejavnost se razširi za naslednjim: re-
konstrukcija in popravilo pomorskih in reč-
nih ladij; napeljava in popravila gradbenih
instalacij; zaključna in obrtna dela v grad-
beništvu; nizka gradnja in hidrogradnja; pri-
dobivanje gramoza in peska; pridobivanje
kamnin za gradbene namene.

Dejavnost se odslej glasi: opravljanje
storitev z vsemi vrstami gradbene mehani-
zacije; prevozi blaga v cestnem prometu;
storitve mehaničnih delavnic za popravila
in servisiranje motornih vozil, vključno z
vulkanizerstvom in optiko; trgovina na de-
belo in drobno z živilskim in neživilskim
blagom; opravljanje storitev v blagovnem
prometu: posredništvo, komisija, agencija,
zastopanje, ekonomska propaganda in špe-
dicija; gostinske storitve nastanitve, prehra-
ne in druge gostinske storitve; rekonstruk-
cija in popravilo pomorskih in rečnih ladij;
napeljava in popravila gradbenih instalacij;
zaključna in obrtna dela v gradbeništvu; niz-
ka gradnja in hidrogradnja; pridobivanje
gramoza in peska; pridobivanje kamnin za
gradbene namene.

Rg-23552

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05672 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa EME-DESIGN, podjetje za obli-
kovanje, d.o.o., sedež: Šmartno na Pohor-
ju 7, Šmarno na Pohorju, pod vložno št.
1/03905/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5514037
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Sedež: Cirkulane, Dolane 33a
Osnovni kapital: 3,485.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložil 3,485.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23553

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05664 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa EME-MOTO, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo avtomobilov, d.o.o.,
sedež: Ulica Borisa Kraigherja 3, Sloven-
ska Bistrica, pod vložno št. 1/03909/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža in osnovnega kapitala ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5513952
Sedež: Cirkulane, Dolane 33a
Osnovni kapital: 1,690.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložil 1,690.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23554

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05674 z dne 8. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa EME-ENGINEERING, storitve-
no, proizvodno, trgovsko podjetje, d.o.o.,
sedež: Borisa Kraigherja 3, Slovenska Bi-
strica, pod vložno št. 1/01427/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in osnovnega kapitala ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5406064
Sedež: Cirkulane, Dolane 33a
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 8. 1. 1990, vložil 1,541.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-23566

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06362 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa HIP-KO, podjetje za trgovino,
transport in storitve, d.o.o., sedež: Cir-
kovce 60b, Cirkovce, pod vložno št.
1/01729/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti in tipa zastopnika ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5348536
Sedež: Cirkovce, Cirkovce 60h
Osnovni kapital: 1,889.118 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Miran in Kova-

čič Dragica, oba iz Cirkovc 60b, vstopila
6. 2. 1990, vložila po 944.559 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kovačič Dragica, imenovana
30. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe je: inštalacijska in za-
ključna dela v gradbeništvu; vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; trgovina z
naftnimi derivati na drobno; trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
izdelki; druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; izvoz in uvoz živilskih in neživil-
skih izdelkov; prevoz blaga in oseb v cest-
nem prometu in storitve skladiščenja; po-
sredovanje in zastopanje v prometu blaga in
storitev; priklapljanje in servisiranje peči za

ogrevanje; projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; storitve kovinsko prede-
lovanje obrti; storitve reklame in ekonom-
ske propagande; ekonomske, organizacijske
in tehnološke storitve; knjigovodske stori-
tve; proizvodnja pralnih in kozmetičnih pre-
paratov; proizvodnja drugih kemičnih iz-
delkov; popravilo in vzdrževanje gospodinj-
skih električnih aparatov.

Rg-23561

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06571 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa WORKS-COMMERCE, podjetje
za komercialno-storitveno in proizvodno
dejavnost, d.o.o., sedež: Rimska ploščad
23, Ptuj, pod vložno št. 1/09145/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavno-
sti in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5773962
Firma:  WORKS-COMMERCE,  ko-

mercialni posli in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: WORKS, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Osojnikova 3 – 5
Osnovni kapital: 1,521.000 SIT
Ustanovitelja: Jankovič Bosiljka in Jan-

kovič Miroslav, oba s Ptuja, Rimska ploščad
23, vstopila 5. 1. 1993, vložila po 760.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jankovič Bosiljka, imenovana
30. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje druge-
ga sadja in začimb; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja dru-
gih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spod-
njega perila; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih za-
pisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4531 Električne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5118 Posredništvo, specializirano za

prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5144 Trgovi-
na na debelo s porcelanom, steklenino, ta-
petami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5248 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih 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; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnosti agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7411 Pravno svetovanje; 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; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7482 Paki-
ranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 804
Izobraževanje odraslih in drugo izobraže-
vanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic.

Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., opravlja družba vse, razen posredniš-
tva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pri
dejavnosti K 74.12 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje opravlja družba vse razen revizijske
dejavnosti, pri dejavnosti K 74.14 Podjet-
niško in poslovno svetovanje pa vse razen
arbitraže in posredovanje v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-23567

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04427 z dne 6. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa SIJ, proizvodno, storitveno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Mlinska ce-
sta 8, Ptuj, pod vložno št. 1/01789/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5356024
Firma: MEDI-TECH, proizvodnja me-

dicinske opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: MEDI-TECH, d.o.o.
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Sedež: Ptuj, Klepova ulica 39
Osnovni kapital: 1,674.000 SIT
Ustanovitelja: Sipoš Janez, izstopil

24. 10. 1994; Sernc Vinko, Ptuj, Kraigher-
jeva ulica 24, vstopil 24. 10. 1994, vložil
1,674.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sipoš Janez, razrešen 24. 10. 1994;
direktor Sernc Vinko, imenovan 24. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi na: proizvodnjo me-
dicinske, kirurške, ortopedske opreme.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja -
proizvodnja elektronskih naprav, proizvod-
nja računalniške, programske in materialne
opreme, proizvodnja kovinske galanterije,
proizvodnja medicinske, kirurške, ortoped-
ske opreme; storitve - servisiranje in pro-
jektiranje računalniške programske in ma-
terialne opreme, inženiring in svetovanje na
področju računalništva, sestavljanje in te-
stiranje opreme za potrebe računalniškega
inženiringa, dobava in instalacija računal-
niške in komunikacijske opreme, usposab-
ljanje osebja za delo na računalniku, servi-
siranje in vzdrževanje elektronskih naprav,
leasing in posojanje računalniške opreme;
trgovina na debelo in drobno - trgovina na
drobno in debelo z neživilskimi proizvodi,
prodaja elektronskih naprav in računalniške
opreme (hardware in software) ter potro-
šnega materiala.

Rg-23576

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04508 z dne 10. 8. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  LESOTEKS,  trgovsko,  pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Bukovci
99a, Markovci, pod vložno št. 1/02569/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, družbenika in
zastopnika ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5398517
Osnovni kapital: 1,513.000 SIT
Ustanovitelja: Forštnarič Marija, Mar-

kovci, Bukovci 99a, vstopila 20. 6. 1990,
vložila 1,513.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Forštnarič Slavko, izstopil 4. 5.
1993.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Forštnarič Slavku, ki je bil razre-
šen 4. 5. 1993.

Rg-23580

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04709 z dne 8. 8. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  ŠPREM & PASKA,  trgovina,
d.o.o., sedež: Ulica 25. maja 17, Ptuj, pod
vložno št. 1/07015/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenika in zastopnika ter uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5681979
Osnovni kapital: 1,509.000 SIT
Ustanovitelji: Šprem Boris, Bednja, Pre-

bukovje 80, Paska Zlatko, Lepoglava, Ža-
rovnica 113, Dukarič Stjepan, Ptuj, Ulica
25. maja 17, Šprem Dragutin, Bednja, Pla-
ninarska 8, Paska Dragutin, Bednja, Prebu-
kovje 70, in Kušenič Vladimir, Bednja, Pre-
bukovje 57, vstopili 12. 8. 1992, vložili po
251.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo;
Štefanec Ana, izstopila 14. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Dukarič Stjepan, imenovan 14. 11.
1994.

Rg-23623

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03091 z dne 7. 9. 1995 pri subjek-
tu vpisa BIGOS, uvoz-izvoz, prodaja in
servisiranje,  d.o.o.,  sedež:  Ulica  Borisa
Kraigherja 17, Kidričevo, pod vložno št.
1/06118/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, osnovnega kapitala, družbe-
nikov, dejavnosti in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5650526
Firma: KLIMIG, uvoz-izvoz, prodaja

in servisiranje, BEZJAK & PARTNER,
d.n.o.

Skrajšana firma: KLIMIG, BEZJAK &
PARTNER, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 15.794 SIT
Ustanovitelja: Bezjak Igor, Kidričevo,

Ulica Borisa Kraigherja 17, vstopil 3. 4.
1992, vložil 8.244 SIT, in Kolarič Marica,
Kidričevo, Kajuhova 7, vstopila 25. 5. 1994,
vložila 7.550 SIT, – odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Bezjak Igor in Kolarič Marica, ime-
novana 25. 5. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost: proizvodnja elektronskih in
telekomunikacijskih naprav; napeljava in
popravilo gradbenih instalacij; trgovina na
debelo in drobno: s kovinskimi in železar-
skimi izdelki, z valjanimi in vlečenimi iz-
delki črne in barvaste metalurgije, z elek-
trotehničnimi in elektronskimi aparati, ra-
dijskimi in TV sprejemniki, stroji, deli in
potrebščinami, z elektrotehničnimi stroji,
napravami, opremo in elektrotehničnim ma-
terialom ter svetilnimi telesi, z gradbenim,
sanitarnim, instalacijskim in ogrevalnim ma-
terialom, s tehnično opremo in rezervnimi
deli, orodjem in potrebščinami, reproduk-
cijskim in potrošnim materialom za oskrbo-
vanje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih in
storitvenih dejavnosti, s keramiko, steklom
in porcelanom ter plastičnimi izdelki za gos-
podinjstvo in druge potrebe, s tekstilnimi
izdelki, konfekcijo in izdelki in krzna, vr-
varskimi izdelki, izdelki iz konoplje in jute,
z obutvijo in potrebščinami, z gumijastimi
izdelki, izdelki iz kavčuka in plastičnih mas,
z mešanim blagom, s povrtnino, sadjem in
izdelki, z alkoholnimi in brezalkoholnimi
izdelki, z živili in gospodinjskimi potrebšči-
nami; izdelava in popravilo kovinskih iz-
delkov; izdelava in popravilo elektrotehnič-
nih izdelkov; prevoz blaga v cestnem pro-
metu; storitve v cestnem prometu; zaključ-
na in obrtna dela v gradbeništvu.

Rg-23625

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06165 z dne 23. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa NOKO, trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Spodnja
Hajdina 80, Ptuj, pod vložno št. 1/02561/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in

družbenikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5401631
Osnovni kapital: 1,651.500 SIT
Ustanovitelja: Novak Branko, Ptuj,

Spodnja Hajdina 80, vstopil 31. 7. 1990, vlo-
žil 1,651.500 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Kozoderc Mirko, izstopil 28. 12.
1994.

Družba razširja svojo dejavnost z akvi-
zitersko prodajo.

Družba opravlja naslednje dejavnosti: tr-
govina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi; gostinstvo: bife, dis-
co bar, turistični urad; izdelava raznovrst-
nih kovinskih izdelkov: popravilo in vzdr-
ževanje radijskih in televizijskih aparatov
in naprav; izdelava in popravilo predmetov
iz gume in usnja; osebne storitve in storitve
gospodinjstvom; izdelava tehnične doku-
mentacije, izvzemši gradbeno; zastopanje
kot zasebna praksa, izvzemši odvetništvo;
komisijska prodaja; uvoz in izvoz neživil-
skih proizvodov; predstavništvo in zastopa-
nje tujih firm; akviziterska prodaja.

Rg-25105

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06821 z dne 5. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZLADA, podjetje za opravlja-
nje  storitev  in  trgovino,  d.o.o.,  sedež:
Prečna  pot 7,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/05045/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5583551
Osnovni kapital: 1,927.441 SIT
Ustanovitelja: Kelner Daniela, vložila

992.841 SIT, in Čajič Zlatko, vložil 934.600
SIT, oba s Ptuja, Prečna pot 7, vstopila
16. 12. 1991, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-25504

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04901 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa KO-TRANS, prevozno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., sedež: Gajevci 24,
Gorišnica, pod vložno št. 1/03802/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala, družbeni-
kov, dejavnosti in zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5481309
Sedež: Gorišnica, Mala vas 2a
Osnovni kapital: 90,539.406 SIT
Ustanovitelji: Kostanjevec Milan, Huc-

kelhoven 6, ZR, NeShlackerweg 10, vložil
90,529.406 SIT, in Cvetko Stanko, Gorišni-
ca, Gajevci 24, vložil 10.000 SIT, vstopila
15. 3. 1991, odgovornost: ne odgovarjata,
Cvetko Simona, izstopila 4. 11. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Cvetko Simona, razrešena 4. 11.
1994; direktor Cvetko Stanko, ki zastopa
podjetje brez omejitev, in prokurist Kosta-
njevec Milan, imenovana 4. 11. 1994.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
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torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 6022 Storitve takstistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi:
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-25506

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00118 z dne 20. 9. 1995 pod št.
vložka 1/09463/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907039
Firma: NOVICE VODUŠEK PRESS,

založništvo,  tiskovna  agencija,  storitve,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Slomškova 3
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vodušek Nataša in Vodu-

šek Branko, oba s Ptuja, Kicar 2a, vstopila
25. 5. 1995, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Vodušek Nataša, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokurist Vodušek Bran-
ko, imenovana 25. 5.1995.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomska
propaganda; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-

stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost.

Rg-25508

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06121 z dne 20. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ENK, ekologija, energija, eko-
nomija, d.o.o., sedež: Miklavž pri Ormo-
žu 20a, Miklavž pri Ormožu, pod vložno
št. 1/05221/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5616182
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelji: Jovanovič Boris, Ormož,

Ulica Dr. Hrovata 1, vstopil 9. 4. 1992, vlo-
žil 759.500 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Mesarič Anton in Gregorc Jože, izstopila
30. 12. 1994; Cvetko Bojan, Ljutomer, Ante
Trstenjaka 2, vstopil 30. 12. 1994, vložil
759.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Vizjak Olga, razrešena 15. 12.
1994; direktor Jovanovič Boris, imenovan
15. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25509

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00076 z dne 20. 9. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  AVOCOMP,  računalniško
podjetje, d.o.o., sedež: Volkmerjeva 22,
Ptuj, pod vložno št. 1/01219/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5316901
Firma: LOBIKO, računalništvo, pro-

izvodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: LOBIKO, d.o.o.
Ustanovitelj: Voda Zlatko, Ptuj, Volk-

merjeva 22, vstopil 20. 12. 1989, vložil
1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 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; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 0111 Pridelovanje žit in drugih
poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik; 01132 Pridelovanje
drugega sadja in začimb; 0141 Storitve za
rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1543 Proizvodnja margari-
ne in podobnih jedilnih maščob; 1551 Mle-
karsto in sirarstvo, proizvodnja mlečnih iz-
delkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 15811 Dejavnost
pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,

dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 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;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5155 Trgovina na de-
belo s kemičnimi proizvodi; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5530 Gostinske stori-
tve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering).

Rg-25510

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06292 z dne 20. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROCENTER, podjetje za
trgovino, turizem in izobraževanje, d.o.o.,
sedež: Lancova vas 24, Videm pri Ptuju,
pod vložno št. 1/04336/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5547873
Osnovni kapital: 2,507.743 SIT
Ustanovitelji: Zavec Janez, Videm pri

Ptuju, Lancova vas 24, vložil 2,502.343 SIT,
Zavec Franc, Videm pri Ptuju, Lancova vas
38, vložil 2.700 SIT, in Brodnjak Zdenka,
Videm pri Ptuju, Lancova vas 24, vložila
2.700 SIT – vstopili 18. 10. 1991, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Rg-25511

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05774 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa HIKON BIRO, podjetje za sve-
tovanje, projektiranje in organiziranje v
gradbeništvu,  d.o.o.,  sedež:  Obrežna 1,
Maribor, pod vložno št. 1/09466/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in dejav-
nosti ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
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podarskih družbah in standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5292824
Firma: KAGER BIRO, podjetje za sve-

tovanje, projektiranje in organiziranje v
gradbeništvu ter promet z nepremičnina-
mi, d.o.o.

Skrajšana firma: KAGER BIRO, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Ob Dravi 4a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kager Friderik, Maribor,

Valjevska ulica 9, vstopil 25. 9. 1989, vlo-
žil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1995: 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;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 74.14 Podjetniško in po-
slovno svetovanje opravlja družba vse, ra-
zen arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.

Rg-25512

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05450 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa DRIVER, špedicija, storitve in
gostinstvo, d.o.o., sedež: Bukovci 90, Mar-
kovci, pod vložno št. 1/08423/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in družbenikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5777704
Osnovni kapital: 7,795.579 SIT
Ustanovitelji: Horvat Dušan, Markovci,

Bukovci 85a, in Golob Suzana, Markovci,
Bukovci 125, vstopila 5. 5. 1993, vložila po
50.000 SIT, ter Prevozno in trgovsko pod-
jetje TRUCK, d.o.o., Dornava, Mezgovci
9a, vstopilo 22. 12. 1994, vložilo 7,695.579
SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-25515

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05958 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa LITOŽ, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Stoperce 76, Sto-
perce, pod vložno št. 1/04245/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala ter uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah in standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5510830
Osnovni kapital: 2,046.010 SIT
Ustanovitelja: Korže Marjan, Stoperce

76, in Korže Branko, Ljubljana, Tesovniko-
va 70, vstopila 26. 7. 1990, vložila po
1,023.005 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 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; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materia-
lom; 511 Posredništvo; 5530 Gostinske sto-

ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja
obutve; 2511 Proizvodnja plaščev in zrač-
nic za vozila; 2863 Proizvodnja ključavnic,
okovja.

Rg-25516

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04371 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TEHCENTER, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Prešernova 10, Ptuj,
pod vložno št. 1/01071/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naziva fir-
me, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti
in zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5304768
Firma: TEHCENTER, trgovina, pro-

izvodnja, storitve, uvoz in izvoz, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Štuki 1
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelja: Bregar Jože, vložil

1,440.000 SIT, in Bregar Mitja, vložil
160.000 SIT, oba s Ptuja, Potrčeva 44, vsto-
pila 26. 10. 1989, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Bregar Mitja, imenovan 20. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev v notranjem
prometu.

Dejavnost se razširi z naslednjim: trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi pro-
izvodi; montaža elektro, toplovodnih in vo-
dovodnih inštalacij; organiziranje koopera-
cijskih dejavnosti na področju gradbeniš-
tva; projektiranje, inženiring, svetovanje,
proizvodnja rezervnih delov, blaga široke
potrošnje in industrijske opreme; organizi-
ranje in opravljanje transportnih in špedi-
terskih uslug v notranjem transportu; zbira-
nje, sortiranje in promet s sekundarnimi su-
rovinami.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z neživilskimi proizvodi;
trgovina na debelo in drobno z živilskimi
proizvodi; skladiščenje blaga; trgovina v
tranzitu; posredovanje in zastopanje pri pro-
metu blaga in storitev; poslovne storitve;
montaža elektro, toplovodnih in vodovod-
nih inštalacij; organiziranje kooperacijske
proizvodnje iz kovine, plastike, lesa in pa-
pirja; organiziranje kooperacijskih dejavno-
sti na področju gradbeništva; projektiranje,
inženiring, svetovanje; proizvodnja rezerv-
nih delov, blaga široke potrošnje in indu-
strijske opreme; organiziranje in opravlja-
nje transportnih in špediterskih uslug v no-
tranjem transportu; zbiranje, sortiranje in
promet s sekundarnimi surovinami; uvoz in
izvoz živilskih in neživilskih izdelkov;
opravljanje prevoznih in špediterskih uslug
v mednarodnem transportu; posredovanje in
zastopanje tujih pravnih in fizičnih oseb pri
prometu blaga in storitev.

Rg-25518

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04148 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa JH, sejem vozil ter kmetijskih
strojev, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,

sedež: Zagojiči 15, Markovci, pod vložno
št. 1/06116/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, osnovne-
ga kapitala, družbenikov, dejavnosti in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5643236
Firma: PEROPS, proizvodnja in stori-

tve, d.o.o.
Skrajšana firma: PEROPS, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Štrafelova ulica 12
Osnovni kapital: 1,665.360 SIT
Ustanovitelja: Horvat Janez, izstopil

19. 8. 1994; Pernat Stanislav, Ptuj, Štrafelo-
va ulica 12, vstopil 19. 8. 1994, vložil
1,655.360 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Horvat Janez, razrešen 19. 8. 1994;
direktor Pernat Stanislav, imenovan 19. 8.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se zoži za vse doslej registri-
rane dejavnosti.

Dejavnost se razširi tako, da se odslej
glasi: svetovanje pri razvoju, izbiri in uva-
janju informacijskih sistemov; izdelava ra-
čunalniških programov; zastopstvo tujih in
domačih podjetij s področja prodaje raču-
nalniške strojne ter programske opreme;
organiziranje in izvajanje usposabljanje
uporabnikov računalniške opreme; trgovi-
na z živilskimi in neživislkimi proizvodi
na debelo in drobno; posredniške, zastop-
niške, agencijske in komisijske storitve v
trgovini; storitve reklame in ekonomske
propagande.

Rg-25519

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04166 z dne 19. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa SIBATRANS, transport, trgo-
vina in gostinstvo, d.o.o., sedež: Macuno-
va 3, Ptuj, pod vložno št. 1/05598/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5628300
Ustanovitelja: Bombek Vlasta, Ptuj, Ma-

cunova 3, vložila 1,820.114,80 SIT, in Haj-
duk Branko, Graz, Avstrija, Am Leopolds-
grund 34, vložil 2,730.172,20 SIT – vstopi-
la 1. 4. 1992, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bombek Vlasta, razrešena 31. 8.
1994; direktor Hajduk Branko, imenovan
31. 8. 1994, zastopa družbo v zunanjetrgo-
vinskem prometu brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1995: 2524
Proizvodnja drugih izdekov iz plastičnih
mas; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5523 Druge na-
stanitve za krajši čas; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met.

Rg-25520

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05605 z dne 21. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa CIGLAR & VERLAK, trgovi-
na, prevoz in špedicija, d.o.o., sedež: Dor-
nava 117a,  Dornava,  pod  vložno  št.
1/06579/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastop-
nikov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
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skih dejavnosti in standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5674913
Firma: VERLAK, trgovina, prevoz in

špedicija, d.o.o.
Skrajšana firma: VERLAK, d.o.o.
Sedež: Dornava, Dornava 108
Osnovni kapital: 2,816.000 SIT
Ustanovitelji: Verlak Vladimir, Hilden,

Mittelstrasse 6, vstopil 17. 3. 1992, vložil
2,808.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ciglar Branko, izstopil 24. 10. 1994; Bra-
čič Nada, Gorišnica 76, vstopila 24. 10.
1994, vložila 8.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Ciglar Branko, razrešen 24. 10.
1994; direktor Verlak Vladimir, ki zastopa
družbo brez omejitev in posamično, ter pro-
kuristka Bračič Nada, oba imenovana
24. 10. 1994.

Dejavnost, vpisana 21. 9. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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; 5118 Posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvet-
jem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo
s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-

belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinasimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij.

Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., opravlja družba vse, razen posredniš-
tva pri prodaji farmacevtskih izdelkov, pri
dejavnosti G 52.488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., ra-
zen trgovine z orožjem in strelivom, pri de-
javnosti G 63.40 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij pa razen opravljanja dejavnosti
organizacije in izvedbe transportnih poslov
po kopnem, vodi in zraku, izdajanja in po-
sredovanja transportnih dokumetov in to-
vornih listov, organizacije zbirnih pošiljk

po železnici, cestah, zraku in morju (tudi z
zbiranjem in razdeljevanjem blaga).

Rg-25523

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05656 z dne 19. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa UM ARCH, podjetje za pro-
jektiranje in inženiring, d.o.o., sedež: Ul.
5. Prekomorske brigade 7, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/01997/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in tipa zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5373549
Osnovni kapital: 1,606.000 SIT
Ustanovitelja: Berlič Marjan in Ma-

rek-Berlič Marta, oba s Ptuja, Ul. 5 Preko-
morske brigade 7, vstopila 28. 12. 1989, vlo-
žila po 803.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Marek-Berlič Marta, imenovana
1. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25528

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00127 z dne 14. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa TFV, podjetje za tehnično-fi-
zično varovanje, d.o.o., sedež: Rajšpova
ulica 13, Ptuj, pod vložno št. 1/07943/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
sodišča o uvedbi stečajnega postopka ter
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5743931
Firma: TFV, podjetje za tehnično-fi-

zično varovanje, d.o.o. v stečaju
Skrajšana firma: TFV, d.o.o. v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Menoni Maks, razrešen 18. 4. 1995;
stečajni upravitelj Dubrovski Drago, Zreče,
Cesta na Roglo 11, imenovan 18. 4. 1995,
zastopa in predstavlja družbo brez omeji-
tev.

Vpiše se predlog za začetek postopka
stečaja, ki ga je pri tem sodišču dne 29. 3.
1995 vložil predlagatelj TFV, podjetje za
tehnično-fizično varovanje, d.o.o., Rajšpo-
va ulica 13, Ptuj.

Vpiše se sklep tega sodišča o začetku
stečajnega postopka, oprav. št. St 3/94 z dne
18. 4. 1995.

Rg-25530

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06891 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa CVETKO, podjetje za trgov-
sko ter izvozno uvozno dejavnost, d.o.o.,
Velika   Nedelja,   sedež:   TRGOVSKI
CENTER ORMOŽ, Ljutomerska 3, Or-
mož, pod vložno št. 1/01830/01 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5348315
Ustanovitelj: CVETKO, podjetje za tr-

govsko ter izvozno uvozno dejavnost, d.o.o.,
Velika Nedelja, Trgovišče 8, vstopilo 17. 6.
1991, odgovornost: ostalo.

Dejavnost se zoži za naslednje dejavno-
sti: področje notranje trgovine, proizvodnje
in storitev: trgovina na debelo in drobno z
blagom iz naslednjih trgovinskih strok (ce-
lotni oddelki): živila: žito in mlevski izdel-
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ki, povrtnina, sadje in izdelki, meso, perut-
nina in izdelki, ribe in izdelki, alkoholne in
brezalkoholne pijače, živila in gospodinj-
ske potrebščine, zdravilne rastline, živina,
živa perutnina in divjačina; neživilski izdel-
ki: obutev in potrebščine, gumijasti izdelki,
izdelki iz kavčuka in plastičnih mas, usnje,
sedlarski in jermenski izdelki ter potrebšči-
ne, surove kože, volna in krzno, živilski
odpadki in dlake, elektrotehnični stroji, na-
prave, oprema in elektrotehnični material in
svetilna telesa, gradbeni, sanitarni, instala-
cijski in ogrevalni material, keramika, ste-
klo, porcelan ter plastični izdelki za gospo-
dinjstvo in druge potrebe, kemični izdelki,
barve, laki in potrebščine, tobačni izdelki,
vžigalice in potrebščine, galanterija, bižute-
rija, bazarsko blago ter igrače, izdelki za
šport, lov, ribolov in kampiranje, kmetijski
stroji in orodje, umetna gnojila, semena, sa-
dilni material in sredstva za zaščito rastlin
in živine, živinska in druga živinska krma,
industrijske rastline, izdelki iz domače in
umetne obrti, cvetje, perje, motorna vozila,
deli in potrebščine, sekundarne surovine –
odpadki, tehnična oprema in rezervni deli,
orodja in potrebščine, reprodukcijski in po-
trošni material za oskrbovanje proizvodnje
in storitvenih dejavnosti, ure in izdelki iz
plemenitih kovin, papir, šolski in pisarniški
material, oprema in potrebščine, tekstilni iz-
delki, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvar-
ski izdelki iz konoplje in jute, kovinski in
železarski izdelki, valjani, vlečni in kovani
izdelki črne in barvne metalurgije, elektro-
tehnični in elektronski aparati, radijski in
TV sprejemniki, stroji, deli in potrebščine,
knjige in muzikalije, drogerijsko blago, se-
kundarne surovine, stare stvari, nafta in naft-
ni derivati, olja in masti, okrasne ribice,
ptiči in druge domače in eksotične živali,
razširjanje dnevnikov, periodičnih in obča-
snih časnikov, revij in drugih podobnih ti-
skov.

Dejavnost se razširi za: trgovino na debe-
lo in drobno z živilskimi in neživilskimi iz-
delki, avtomobili, deli in priborom, nafto in
naftnimi derivati in industrijskimi odpadki.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi izdelki, avtomobili, deli in priborom, naf-
to in naftnimi derivati in industrijskimi od-
padki; storitve: gostinske storitve nastani-
tve, druge nastanitvene storitve, posredova-
nje pri nastanitvi turistov v objektih v
individualni lastnini in drugo posredovanje
na področju turizma, neomenjene storitve
na področju prometa, od tega: posredniške
storitve v blagovnem prometu, posredova-
nje na področju prometa blaga in storitev,
skladiščenje, hlajenje, zamrzovanje, sorti-
ranje, kalibriranje, sušenje, pakiranje, od-
prema blaga, kmetijska proizvodnja; oprav-
ljanje turistične dejavnosti v domačem pro-
metu: izvedba v lastni režiji, organiziranje
in posredovanje pri organizaciji potovanj,
izletov, ekskurzij in drugih turističnih aranž-
majev, leasing kmetijskih strojev in meha-
nizacije, kamionov ter hladilnih agregatov.

Rg-25531

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05878 z dne 28. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa HILKEM, podjetje za trgovi-
no, proizvodnjo in storitve, d.o.o., sedež:

Mariborska 29a,  Ptuj,  pod  vložno  št.
1/06109/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5690315
Osnovni kapital: 1,649.198 SIT
Ustanoviteljica: Salemovič Hilda, Ptuj,

Mariborska 29a, vstop 25. 3. 1992, vložila
1,649.198 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25532

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06458 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa CVETKO, podjetje za trgov-
sko ter izvozno uvozno dejavnost, d.o.o.,
sedež: Trgovišče 8, Velika Nedelja, pod
vložno št. 1/01830/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5348315
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelji: Sok Ivanka, Velika Nede-

lja, Mihovci 19, vložila 256.700 SIT, Cvet-
ko Dušan, Velika Nedelja, Trgovišče 8, vlo-
žil 498.300 SIT, Cvetko Franc, Velika Ne-
delja, Trgovišče 8, vložil 256.700 SIT, Cvet-
ko Kristina, Velika Nedelja, Trgovišče 8,
vložila 241.600 SIT, in Korpar-Cvetko Tat-
jana, Podgorci, Osluševci 49, vložila
256.700 SIT – vstopili 15. 3. 1990, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost se zoži za naslednje dejavno-
sti: področje notranje trgovine, proizvodnje
in storitev: trgovina na debelo in drobno z
blagom iz naslednjih trgovinskih strok (ce-
lotni oddelki): živila: žito in mlevski izdel-
ki, povrtnina, sadje in izdelki, meso, perut-
nina in izdelki, ribe in izdelki, alkoholne in
brezalkoholne pijače, živila in gospodinj-
ske potrebščine, zdravilne rastline, živina,
živa perutnina in divjačina; neživilski izdel-
ki: obutev in potrebščine, gumijasti izdelki,
izdelki iz kavčuka in plastičnih mas, usnje,
sedlarski in jermenski izdelki ter potrebšči-
ne, surove kože, volna in krzno, živilski
odpadki in dlake, elektrotehnični stroji, na-
prave, oprema in elektrotehnični material in
svetilna telesa, gradbeni, sanitarni, instala-
cijski in ogrevalni material, keramika, ste-
klo, porcelan ter plastični izdelki za gospo-
dinjstvo in druge potrebe, kemični izdelki,
barve, laki in potrebščine, tobačni izdelki,
vžigalice in potrebščine, galanterija, bižute-
rija, bazarsko blago ter igrače, izdelki za
šport, lov, ribolov in kampiranje, kmetijski
stroji in orodje, umetna gnojila, semena, sa-
dilni material in sredstva za zaščito rastlin
in živine, živinska in druga živinska krma,
industrijske rastline, izdelki iz domače in
umetne obrti, cvetje, perje, motorna vozila,
deli in potrebščine, sekundarne surovine –
odpadki, tehnična oprema in rezervni deli,
orodja in potrebščine, reprodukcijski in po-
trošni material za oskrbovanje proizvodnje
in storitvenih dejavnosti, ure in izdelki iz
plemenitih kovin, papir, šolski in pisarniški
material, oprema in potrebščine, tekstilni iz-
delki, konfekcija in izdelki iz krzna, vrvar-
ski izdelki iz konoplje in jute, kovinski in
železarski izdelki, valjani, vlečni in kovani
izdelki črne in barvne metalurgije, elektro-
tehnični in elektronski aparati, radijski in

TV sprejemniki, stroji, deli in potrebščine,
knjige in muzikalije, drogerijsko blago, se-
kundarne surovine, stare stvari, nafta in naft-
ni derivati, olja in masti, okrasne ribice,
ptiči in druge domače in eksotične živali,
razširjanje dnevnikov, periodičnih in obča-
snih časnikov, revij in drugih podobnih ti-
skov.

Dejavnost se razširi za: trgovino na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
izdelki, avtomobili, deli in priborom, nafto
in naftnimi derivati in industrijskimi odpad-
ki; agencijske, zastopniške, posredniške in
komisijske storitve v trgovini.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživislki-
mi izdelki, avtomobili, deli in priborom,
naftnimi derivati in industrijskimi odpadki;
predelava in konzerviranje sadja in zelenja-
ve: proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov, koncentratov in pulp, predelava in kon-
zerviranje sadja in zelenjave; storitve: go-
stinske storitve nastanitve, druge nastani-
tvene storitve; posredovanje pri nastanitvi
turistov v objektih v individualni lastnini in
drugo posredovanje na področju turizma,
prevoz blaga v cestnem prometu, neome-
njene storitve na področju prometa, od tega:
posredniške storitve v blagovnem prometu,
posredovanje na področju prometa blaga in
storitev, skladiščenje, hlajenje, zmrzovanje,
sortiranje, kalibriranje, sušenje, pakiranje in
odprema blaga, kmetijska proizvodnja;
opravljanje turistične dejavnosti v domačem
prometu: izvedba v lastni režiji, organizira-
nje in posredovanje pri organizaciji poto-
vanj, izletov, ekskurzij in drugih turističnih
aranžmajev; leasing kmetijskih strojev in
mehanizacije, kamionov ter hladilnih agre-
gatov; agencijske, zastopniške posredniške
in komisijske storitve v trgovini: industrij-
ska in zaključna dela v gradbeništvu, oprav-
ljanje menjalniških poslov.

Rg-25533

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03546 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  LJUDSKA  IN  ŠTUDIJSKA
KNJIŽNICA PTUJ, p.o., sedež: Trg svo-
bode 1/II, Ptuj, pod vložno št. 1/00127/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5052815
Firma: KNJIŽNICA IVANA POTRČA

PTUJ, p.o.
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ptuj, Minoritski trg 1
Osnovni kapital: 17.897 SIT
Ustanovitelja: Občinski ljudski odbor

Ptuj, izstopil 17. 2. 1994; Občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1, vstopila 17. 2. 1994, vložila
17.897 SIT, odgovornost: ostalo.

Rg-25535

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05189 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa ARTIS-Design, reklama in ra-
čunalniške storitve, d.o.o., sedež: Gajzer-
jeva 9, Ptuj, pod vložno št. 1/04518/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in zastopnikov ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5537479
Osnovni kapital: 1,596.500 SIT
Ustanovitelja: Ciglar Branko, Ptuj, Caj-

zarjeva 9, in Ivezič Milan, Ptuj, Pivkova 4,
vstopila 30. 10. 1991, vložila po 798.250
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ivezič Milan, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25536

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06231 z dne 29. 9. 1995 pod št.
vložka 1/04972/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov in zastopnikov, uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in prenos iz Okrožnega sodišča Mari-
bor s temile podatki:

Matična št.: 5577535
Firma: TRGOHIT, podjetje za proiz-

vodnjo, trgovino, storitve in inženiring,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ivanjkovci, Lahonci 133
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelji: Vodopivec Ernest, Mari-

bor, Cesta proletarskih brigad 61, vstopil
18. 3. 1992, vložil 758.000 SIT, Pestiček
Mirko, Šentilj 113, vstopil 18. 3. 1992, in
Kaučič Albin, Ivanjkovci, Lahonci 133,
vstopil 27. 12. 1994, vložil 7

50.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vodopivec Ernest, imenovan 27. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25537

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04117 z dne 16. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa DOM UČENCEV PTUJ, p.o.,
sedež: Arbajterjeva ulica 6, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00914/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo imena in dejavno-
sti ter uskladitev statuta z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5167086
Firma: DIJAŠKI DOM PTUJ
Osnovni kapital: 94,330.000 SIT
Ustanoviteljica: Občina Ptuj, Ptuj, Mest-

ni trg 1, vstopila 29. 12. 1988, vložila
94,330.000 SIT, odgovornost: ostalo.

Dejavnost se razširi z naslednjim: pri-
prava prehrane za učence in dijake, organi-
zacija razstav, organizacija prireditev, vzdr-
ževalna in remontna dela, oddaja prostorov
v najem za vzgojnoizobraževalne namene,
nudenje prehrane in nočitev (mladinski tu-
rizem), izvajanje seminarjev (izobraževa-
nje).

Dejavnost se odslej glasi: priprava pre-
hrane za učence in dijake, organizacija raz-
stav, organizacija prireditev, vzdrževalna in
remontna dela, oddaja prostorov v najem za
vzgojnoizobraževalne namene, nudenje pre-
hrane in nočitev (mladinski turizem), izva-
janje seminarjev (izobraževanje).

Rg-25539

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00149 z dne 28. 9. 1995 pri sub-

jektu vpisa SPECIALIZIRANI OBJEK-
TI, družba za gradbeništvo, plinifikacijo
in trgovino, d.o.o., sedež: Partizanska ce-
sta 12, Maribor, pod vložno št. 1/09467/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5890411
Sedež: Ormož, Ljutomerska 30
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelja: SOCIETA RIMINESE

COSTRUZIONI SO.RI.CO. – S.p.A., Rimi-
ni, Via L. Cenci 17, vstop 3. 3. 1995, vložek
19,600.000 SIT, in Caimi Massimo, Lenart,
Kraigherjeva ulica 5, vstopil 3. 3. 1995, vlo-
žil 400.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost, vpisana 28. 9. 1995: 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču Maribor pod Rg
1/9505-00, in sicer kot SPECIALIZIRANI
OBJEKTI, družba za gradbeništvo, plinifi-
kacijo in trgovino, d.o.o., Partizanska cesta
12, Maribor.

Rg-25540

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04378 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa MATICA M5, trgovsko in go-
stinsko podjetje ter servisi, d.o.o., sedež:
Črtkova 7, Ptuj, pod vložno št. 1/05810/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, osnovnega kapitala in dejav-
nosti ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5627486
Firma: T CENTER, trgovsko, gostin-

sko,  servisno  in  proizvodno  podjetje,
d.o.o.

Skrajšana firma: T CENTER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,664.800 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Anton in Krajnc

Marijana, oba s Ptuja, Črtkova 7, vstopila
8. 4. 1992, vložila po 832.400 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5170 Druga trgovina na debelo; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 5272 Popravi-
lo električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.

Rg-25544

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00132 z dne 6. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa KATARINA, podjetje za izo-
braževalno dejavnost in trgovino, d.o.o.,
sedež: Prešernova 34, Ptuj, pod vložno št.

1/03937/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5520827
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1995: 2211 Iz-

dajanje 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-
goveštva in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pi-
salnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje 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 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnosti tiskovnih agencij.

Rg-25547

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00045 z dne 6. 10. 1995 pod št.
vložka 1/09469/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890098
Firma: PERONK, PETER R&K, trgo-

vina, gostinstvo, proizvodnja in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: PERONK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Langusova 1
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Petek Romano in Petek

Klavdija, oba s Ptuja, Langusova 1, vstopila
27. 2. 1995, vložila po 2.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Petek Romano in Petek Klavdija,
imenovana 27. 2. 1995.
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Dejavnost, vpisana 6. 10. 1995: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pride-
lovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja prašičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 1511 Proizvodnja in konzerviranje
mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mleč-
nih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravlje-
nih krmil za domače živali; 1572 Proizvod-
nja krmil za hišne živali; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 5010 Trgovina z motornimi vozi-
li; 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 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; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 7482 Pakiranje;
8042 Drugo izobraževanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9262 De-
javnost marin in smučarskih centrov, druge

športne dejavnosti; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Rg-25552

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05026 z dne 5. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa GEMON, gostinsko, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Spuh-
lja 88b, Ptuj, pod vložno št. 1/08139/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in osnovnega kapitala ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5888468
Firma: GEMON, podjetje za storitve

in trgovino, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Zelenik Konrad, Ptuj,

Spuhlja 88, vstopil 5. 4. 1993, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-25553

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03141 z dne 28. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZORN, podjetje za proizvod-
njo konfekcije, d.o.o., sedež: Ormoška ce-
sta 33, Ptuj, pod vložno št. 1/00978/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5290007
Osnovni kapital: 1,585.000 SIT
Ustanovitelji: Strelec Edvard, Ptuj, Spuh-

lja 112, in Kolbl Roman, Ptuj, Jadranska 3,
vstopila 1. 9. 1989, vložila po 20.000 SIT,
ter Zorn Franz, Avstrija, Arnfels 1, vstopil
25. 9. 1989, vložil 1,545.000 SIT – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Zorn Franz, razrešen 25. 4. 1994; direk-
torja Stelec Edvard in Kolbl Roman, imeno-
vana 25. 4. 1994, zastopata družbo z omeji-
tvijo, da za odtujitev in obremenitev nepre-
mičnin potrebujeta sklep, sprejet z večino
glasov družbenika.

Rg-25556

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00093 z dne 29. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BOFROST, distribucijsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Polenci 45, Polenšak, pod vložno št.
1/08858/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika in omejitev
pooblastil zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5801893
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Grdiša Dušan, Ptuj, Orešje 82, imenovan
14. 5. 1993, zastopa družbo z omejitvami
pri naslednjih poslih: 1) upravljanje s sred-
stvi pri Agenciji RS za plačilni promet, pri
bankah in drugih finančnih institucijah, pri
katerih ima družba odprte račune; 2) dogo-
varjanje, izdajanje ali prenašanje vrednost-
nih papirjev v imenu družbe (menice) in
drugih plačilnih sredstev (akceptni nalogi
ipd.), čekov, bonov, nalogov za plačila, ga-
rancij za posojila in drugih dokumentov ko-
mercialnega značaja; 3) podpisovanje naro-
čil in/ali kupoprodajnih pogodb, ki se nana-
šajo na nabavo in prodajo sredstev ali po-
slov družbe; 4) podpisovanje naročil in/ali
kupoprodajnih pogodb za kamione, vozila,

dovoljenj in drugih dokumentov, ki se na-
našajo na prevoz, vključno z vpisi in izbrisi
hipotek na vozilih, podpisovanje leasing po-
godb glede uporabe kamionov in vozil; 5)
sprejemanje in odpuščanje vodilnih kadrov,
za kar mora obvezno pridobiti tudi podpis
prokurista ali predhodno pisno soglasje
družbenika ali skupščine; prokurist Patrick
Cortolezzis, Pordenone, Fiume Veneto Ca-
dore LL, imenovan 29. 5. 1995, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-25565

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01108 z dne 20. 12. 1994 pri sub-
jektu vpisa JORAS COMMERCE, trgov-
sko, storitveno, proizvodno, posredniško
in transportno podjetje, d.o.o., sedež: Cir-
kulane 8,  Cirkulane,  pod  vložno  št.
1/02694/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in tipa zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5549337
Osnovni kapital: 1,502.081 SIT
Ustanovitelja: Rakuš Jožef, Cirkulane 8,

vstopil 17. 7. 1990, vložil 1,126.561 SIT, in
Kopčič Zdenka, Ptuj, Jadranska 10, vstopila
27. 7. 1990, vložila 375.520 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kopčič Zdenka, imenovana 24. 3.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: proizvodnja: izdelava drob-
nih kovinskih izdelkov, proizvodnja poliz-
delkov in izdelkov iz kovin (ključavničar-
ska dela); storitve: gostinske storitve nasta-
nitve (prenočišča, penzioni, hotel), gostin-
ske storitve prehrane (restavracije s
postrežbo, slaščičarne), druge gostinske sto-
ritve (bifejev, barov, kavarn, diskotek, pize-
rij, gostiln), turistično posredovanje (agen-
cije, uradi), reklamne storitve, marketing in
ekonomska propaganda, lov in gojitev div-
jadi, zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev tujih in domačih pravnih
oseb, managerske storitve, potniški prevoz
v cestnem prometu, taksi prevoz, obrtne sto-
ritve in popravila, osebne storitve: frizersko
kozmetične storitve, čiščenje oblačil in pra-
nje, druge osebne storitve, instalacijska in
zaključna dela, storitve kovinsko predelo-
valne obrti, storitve cestnega prometa in
rent-a-car, raziskovalno – razvojne storitve:
gospodarske in družbene raziskave, eko-
nomske storitve, poslovne storitve, organi-
ziranje in izvajanje posredniških, zastop-
niških, konsignacijskih in kooperacijskih
poslov, menjalnica in zastavljalnica, posre-
dovanje, organizacija in svetovanje pri pro-
metu s premičninami in nepremičninami;
trgovina: trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi, trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi v tranzitu, trgovina na
debelo in drobno z mešanim blagom.

Rg-25566

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03724 z dne 17. 10. 1995 pri
subjektu  vpisa  TRTA,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, trgovino, tekstil in agrotehniko,
d.o.o., sedež: Gorišnica 23, Gorišnica, pod
vložno št. 1/03867/00 vpisalo v sodni regi-
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ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5484065
Osnovni kapital: 2,180.621 SIT
Ustanovitelji: Fric Mateja, vložila

1,090.310,50 SIT, in Reberc Miran, vložil
545.155,25 SIT, oba iz Gorišnice 23, ter
Fric Ladislav iz Gorišnice 73, vložil
545.155,25 SIT – vstopili 23. 11. 1990, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Dopišejo se naslednje dejavnosti: trgo-
vina na debelo in drobno z živilskimi in
neživilskimi proizvodi doma in v tujini
(uvoz in izvoz); agencijski, komisijski in
komercialni posli v prometu blaga in stori-
tev z domačimi in tujimi fizičnimi in prav-
nimi osebami; storitve na področju prome-
ta: storitve reklame in ekonomske propa-
gande, komercialni posli pri uresničevanju
funkcije prometa blaga in storitev, ekonom-
ske, organizacijske in tehnološke storitve,
poslovne storitve: prirejanje sejmov in raz-
stav, knjigovodske storitve, storitve obdela-
ve podatkov, druge neomenjene storitve,
storitve svetovanja s področja strojništva,
tekstila in agrotehnike; promet in zveze: pre-
voz blaga in oseb ter storitve v domačem in
mednarodnem: cestnem prometu, mestnem
prometu (taksi...); gostinske storitve doma
in v tujni: gostinske storitve nastanitve –
prenočišča, penzioni, hotel, storitve prehra-
ne – restavracije s postrežbo, slaščičarne,
druge gostinske storitve – kavarne, točilni-
ce in bari, dostava tople in hladne hrane ter
pijače na dom; turistične storitve doma in v
tujini: turistične agencije, uradi, drugo turi-
stično posredovanje; kmetijska proizvodnja
doma in v tujini (poljedelstvo, sadjarstvo,
vinogradništvo, živinoreja) in druge kmetij-
ske storitve za rastlinsko proizvodnjo in ži-
vinorejo; obrtne storitve in popravila doma
in v tujini: izdelava, popravila in vzdrževa-
nje izdelkov precizne mehanike, raznovrst-
nih kovinskih izdelkov, tekstilnih predme-
tov, predmetov iz usnja in gume; koopera-
cijski posli s področja registriranih dejav-
nosti.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi doma in v tujini (uvoz in iz-
voz); agencijski, komisijski in komercialni
posli v prometu blaga in storitev z domači-
mi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami;
storitve na področju prometa: storitve re-
klame in ekonomske propagande, komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev, ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve, poslovne
storitve: prirejanje sejmov in razstav, knji-
govodske storitve, storitve obdelave podat-
kov, druge neomenjene storitve, storitve
svetovanja s področja strojništva, tekstila in
agrotehnike; promet in zveze: prevoz blaga
in oseb ter storitve v domačem in medna-
rodnem: cestnem prometu, mestnem prome-
tu (taksi...); gostinske storitve doma in v
tujni: gostinske storitve nastanitve – preno-
čišča, penzioni, hotel, storitve prehrane –
restavracije s postrežbo, slaščičarne, druge
gostinske storitve – kavarne, točilnice in
bari, dostava tople in hladne hrane ter pija-
če na dom; turistične storitve doma in v
tujini: turistične agencije, uradi, drugo turi-

stično posredovanje; kmetijska proizvodnja
doma in v tujini (poljedelstvo, sadjarstvo,
vinogradništvo, živinoreja) in druge kmetij-
ske storitve za rastlinsko proizvodnjo in ži-
vinorejo; obrtne storitve in popravila doma
in v tujini: izdelava, popravila in vzdrževa-
nje izdelkov precizne mehanike, raznovrst-
nih kovinskih izdelkov, tekstilnih predme-
tov, predmetov iz usnja in gume; koopera-
cijski posli s področja registriranih dejav-
nosti; proizvodnja: tkanin, zgotovljenih
tekstilnih izdelkov, otroških igrač; kmetij-
ska proizvodnja; kmetijske storitve za rast-
linsko proizvodnjo; trgovina na debelo za
vsa področja proizvodnje; trgovina na drob-
no za vsa področja proizvodnje; razvoj-
no-raziskovalne storitve; uvoz in izvoz pro-
izvodov iz osnovne dejavnosti; posredova-
nje in zastopanje v prometu blaga in stori-
tev; zastopanje tujih firm v prometu blaga
in storitev.

Rg-25568

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05359 z dne 30. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa BOFROST, distribucijsko, sto-
ritveno in proizvodno podjetje, d.o.o., se-
dež: Polenci 45, Polenšak, pod vložno št.
1/08858/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5801893
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 1511

Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje 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 predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn;
15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvod-
nja prepečenca in piškotov; proizvodnja traj-
nega peciva in slaščic; 1584 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
1585 Proizvodnja testenin; 1586 Predelava
čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih za-
čimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Pro-
izvodnja homogeniziranih živil in dietetič-
ne hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil,
d.n.; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1594
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 1595
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598 Pro-
izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5138 Trgovina na debelo z dru-
gimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;

5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Tr-
govina 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 debelo
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; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-25569

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03531 z dne 5. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa ANIMA, podjetje za svetova-
nje, organizacijo, računalništvo, analize
in trženje, d.o.o., sedež: Frankovičeva 4,
Ptuj, pod vložno št. 1/00984/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5292778
Osnovni kapital: 1,604.000 SIT
Ustanovitelja: Vičar Borut, vstopil 11. 9.

1989 vložil 1,443.690 SIT in Vičar Vesna,
vstopila 15. 3. 1992, vložila 160.410 SIT,
oba s Ptuja, Volkmerjeva 21, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-25570

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00138 z dne 17. 10. 1995 pod št.
vložka 1/09473/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5908175
Firma: KAB-KOKOL, podjetje za sve-

tovanje, izvedeništvo, izobraževanje, tr-
govino in zunanjo trgovino, Ptuj, d.n.o.

Skrajšana firma: KAB-KOKOL, Ptuj,
d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ptuj, Selska cesta 21
Ustanovitelja: Kokol Benjamin in Kokol

Avgust, oba s Ptuja, Selska cesta 21, vstopi-
la 19. 7. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kokol Benjamin in Kokol Avgust,
imenovana 19. 7. 1995. Pri poslih, ki se ne
opravljajo redno v okviru dejavnosti ali pa
so posebnega in rizičnega pomena, odločata
družbenika skupno. Take odločitve so: pri-
dobitev, odtujitev ali obremenitev nepremič-
nin, gradnja ali rekonstrukcija zgradb, ra-
zen vzdrževalnih del, kapitalska udeležba v
drugih družbah, kooperacijski in drugi traj-
ni posli za dobo, ki je daljša od 1 leta, usta-
novitev ali ukinitev filial ali obratov, najem
kreditov ali dajanje poroštev, če znesek pre-
seže 500.000 SIT, sprejem ali odpust vodil-
nih zaposlenih, dodelitev ali odvzem pro-
kure.
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Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 511 Po-
sredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-25571

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00142 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO POD-
JETJE, p.o., Ormož, sedež: Kerenčičev
trg 11, Ormož, pod vložno št. 1/00211/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje p.o. v delniško družbo s temile
podatki:

Matična št.: 5073049
Firma:  KOMUNALNO  PODJETJE,

ORMOŽ, d.d.
Skrajšana  firma:  KOMUNALA  OR-

MOŽ, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 27,073.000 SIT
Ustanovitelja: Skupščina občine Ormož,

izstopila 20. 6. 1995; Sklad za razvoj, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstopil 20. 6. 1995, vlo-
žil 27,073.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Maj-
cen Pavla, Tomaž pri Ormožu, Rakovci 43,
zastopa družbo kot predsednica začasne
uprave, članica uprave Vočanec Milka, Or-
mož, Dr. Ozvalda 15, in član uprave Obran
Milan, Ptuj, Rimska ploščad 10, ki zastopa
družbo skupno z ostalimi člani uprave – vsi
imenovani 20.6. 1995.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 4020 Pro-
izvodnja plina; distribucija plinastih goriv
po plinovodni mreži; 4030 Oskrba s paro
in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čiščenje in
distribucija vode; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vr-
tanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 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 gradbene-
ga materiala; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-

nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7470 Čiščenje stavb; 9000 Storitve javne
higiene; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 9304 Pogrebne storitve.

Rg-25572

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00042 z dne 13. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa BURG, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Tržec 42, Videm
pri Ptuju, pod vložno št. 1/06986/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5694043
Firma: BURG & Co., proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BURG & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Burg Milan, Videm pri

Ptuju, Tržec 42, vstopil 6. 4. 1992, in Han-
žel Matej, Ljubljana, Pražakova 13, vstopil
16. 3. 1995 – vložila po 4.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Burg Milan in Hanžel Matej, imeno-
vana 16. 3. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 10. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
4010 Proizvodnja in distribucija elektrike;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve.

Rg-25573

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05072 z dne 13. 10. 1995 pri
subjektu vpisa CVETKO & D.I.T.S., ex-
port-import, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, svetovalni inženiring, d.o.o., sedež:
Mihovci 19, Velika Nedelja, pod vložno št.
1/03900/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev vpisa
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5495687
Osnovni kapital: 1,646.832 SIT
Ustanovitelji: Cvetko Dušan, Velika

Nedelja, Trgovišče 8, in Sok Ivanka, Veli-
ka Nedelja, Mihovci 19, vstopila 25. 3.
1991, vložila po 832.416 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata; Sok Franc, izstopil
19. 12. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Cvetko Dušan, imenovan 19. 12.
1994.

Rg-25574

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06350 z dne 13. 10. 1995 pri sub-
jektu vpisa TA-AVTO, podjetje za trgovi-
no, uvoz, izvoz, servisne storitvene ter go-
stinske dejavnosti, d.o.o., sedež: Vaštetova

6, Ptuj, pod vložno št. 1/05272/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov in zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5609143
Firma: TROP & SIN, podjetje za trgo-

vino, uvoz, izvoz, servisne, storitvene ter
gostinske dejavnosti, d.n.o.

Skrajšana firma: TROP & SIN, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Orešje 128
Ustanovitelja: Trop Milan, vstopil 12. 3.

1992, in Trop Gregor, vstopil 28. 12. 1994,
oba s Ptuja, Orešje 128, vložila po 4.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim pre-
moženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Trop Milan in Trop Gregor, imeno-
vana 28. 12. 1994.

Rg-25582

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06142 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa APOLLO, proizvodno, tr-
govsko  in  storitveno  podjetje,  d.o.o.,
sedež: Prežihova 8, Ptuj, pod vložno št.
1/03935/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in zastop-
nikov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5496225
Firma: APOLLO, proizvodnja, trgovi-

na in druge storitve, d.o.o.
Sedež: Desternik, Levanjci 19
Osnovni kapital: 1,561.000 SIT
Ustanovitelji: Gašparič Andrej, izstopil

27. 12. 1994; Volgemut Janko, vstopil
24. 10. 1991, in Volgemut Silva, vstopila
27. 12. 1994, oba iz Destrnika, Levanjci 19,
vložila po 780.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gašparič Andrej, razrešen 27. 12. 1994;
direktor Volgemut Janko, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Volgemut Sil-
va, oba imenovana 27. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 11. 10. 1995: 4531
Električne inštalacije; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije
pri gradnjah; 5115 Posredništvo pri proda-
ji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 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; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
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pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo  izobraževanje,  d.n.;  52487  Trgo-
vina  na  drobno  z  igračami,  otroško
opremo.

Rg-25586

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00145 z dne 22. 9. 1995 pri sub-
jektu vpisa PEGASUS INTERNATION-
AL, import-export, d.o.o., sedež: Dergo-
maška 60,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/09464/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5728070
Sedež: Ptuj, Slovenja vas 76
Ustanoviteljica: Rožanc Martina, Ljub-

ljana, Dergomaška 60, vstopila 4. 6. 1992,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 6024
Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1/021236-00 in sicer kot
PEGASUS INTERNATIONAL, Import Ex-
port, d.o.o., Ljubljana, Dergomaška 60,
Ljubljana.

Rg-41613

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00099 z dne 22. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSTVO KK, d.o.o., se-
dež: Muzejski trg 2, Ptuj, pod vložno št.
1/09073/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnikov s temile po-
datki:

Matična št.: 5828490
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ledinek dr. Mihael, razrešen 13. 3.
1996; direktor Rola Štefan, Zgornja Korena
9, imenovan 13. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-41637

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00131 z dne 21. 6. 1996 pod št.
vložka 1/09531/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5947677
Firma: SSC – RAMŠAK, sušilno skla-

diščni center, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o.

Skrajšana  firma:  SSC  –  RAMŠAK,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptuj, Spuhlja 53a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ramšak Drago, Muta, Lev-

stikova 15, vstop 5. 6. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ramšak Drago, imenovan 5. 6. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1996: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi kole-
si; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 55401 Toče-
nje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.

Pri dejavnosti J 67.13 Pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
“samo menjalnice in zastavljalnice”.

Rg-100893

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00208 z dne 18. 11. 1996 pod št.
vložka 1/09540/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5981425
Firma: SÜD-HAUS KUHARIČ, mon-

tažne hiše, d.o.o.
Skrajšana firma: SHK, montažne hiše,

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Žnidaričevo nabrež-

je 11

Osnovni kapital: 1,645.800 SIT
Ustanovitelja: SÜD-HAUS-PLANUNG,

Bau und Vertriebsgesellschaft m.b.H., Av-
strija, Feistritz/Drau, vložil 987.480 SIT, in
Franc Kuharič, Polenšak 7b, vložil 658.320
SIT – vstopila 9. 9. 1996, odgovornost: ne
odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Horvat Konrad, Ptuj, Poljska cesta 15, ki
zastopa družbo z omejitvijo, da potrebuje
predhodno soglasje družbenikov za vse po-
sle, ki presegajo običajni okvir poslovanja
družbe v pravnem prometu, posebej pa za:
1. prodajo, odprtje ali zaprtje dela družbe
ali za opustitev bistvenih področij delova-
nja; ustanavljanje in zapiranje podružnic;
ustanovitev, nakup ali prodajo družbe ali
vlaganje družbe v druge družbe; pridobitev,
prodajo ali obremenitev nepremičnin in
stvarnih pravic, kot tudi obveznost za izva-
janje takih pravnih poslov; gradnjo ali na-
bavo osnovnih sredstev vseh vrst; najema-
nje in dajanje kreditov in varščin vseh vrst,
razen tekočih blagovnih kreditov v običaj-
nem poslovnem prometu med strankami in
dobavitelji družbe; prevzemanje poroštev
vseh vrst; zaposlitev in odpust delavcev,
odobritev povišanja plače in dodatnih plačil
preko odobritve družbenika, razen prilaga-
janja plač kolektivni pogodbi; podeljevanje
in preklic prokur in poslovnih pooblastil;
ter prokurist Supersberger Thomas, Flints-
bach, Avstrija, Wendelseinstrasse 9b, ime-
novana 9. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 18. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krov-
ska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 60240 Cestni
tovorni promet; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 74841 Prirajanje razstav,
sejmov in kongresov.

Rg-103692

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00143 z dne 27. 1. 1997 pri sub-
jektu vpisa VERITAS, Vinska akademija,
d.d., sedež: Slomškova 3, 2250 Ptuj, pod
št. vložka 1/09416/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 587173500
Člani nadzornega sveta: Lobnik Peter,

Glaser Roman, Hrgič Marko, Pongrac Bo-
jan in Košuta Mirjana, izstopili 6. 6. 1996,
Zajec Božidar, vstopil 6. 6. 1996.

Rg-103698

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00224 z dne 21. 1. 1997 pod št.
vložka 1/09547/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5986478

Firma:   Q-COMMERCE,   Trgovsko
uvozno in izvozno podjetje, d.o.o.

Skrajšana   firma:   Q-COMMERCE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2288 Hajdina, Slovenja vas 27a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Jakobović Mato, Crikveni-
ca, Kralja Zvonimira 1a, vstop 30. 10. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi,  pooblaščeni  za  zastopanje:  di-
rektor  Krajnc  Zvonko,  Hajdina,  Slovenja
vas  27a,  ki  zastopa  družbo  brez  omeji-
tev in prokurist Jakobović Mato, Crikveni-
ca, Kralja Zvonimira 1a, imenovana 30. 10.
1996.

Dejavnost, vpisana 21. 1. 1997: 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovi-
na na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debe-
lo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblači-
li 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, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 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; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pi-
jač in napitkov v drugih lokalih; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti G 51.18 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n. – “razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti
J 67.13 – Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom – “samo dejav-
nost  menjalnic  in  zastavljalnic”,  pri
dejavnosti  K 74.12  –  Računovodske,
knjigovodske  in  revizijske  dejavnosti,
davčno  svetovanje  pa  “razen  revizijske
dejavnosti”.

SLOVENJ GRADEC

Rg-32306

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03689 z dne 4. 7. 1995
pri  subjektu  vpisa  IMPRO,  podjetje  za
projektiranje, razvoj in kooperacijo,
d.o.o., sedež: Bukovska vas 19, Šentjanž
pri Dravogradu, pod vložno št. 1/01059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in dejavnosti ter
uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih

družbah s temile podatki:

Matična št.: 5305365

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Arauš Marija, Šentjanž pri
Dravogradu, Bukovska vas 19, in Razgor-
šek Janko, Šentjanž pri Dravogradu, Bu-
kovska vas 36, vstopila 13. 9. 1989, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Dejavnost se razširi z naslednjim: trgo-
vina na drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi doma in v tujini; trgovina na de-
belo z neživilskimi in živilskimi proizvodi
doma in v tujini; prodaja avtomobilov in
rezervnih delov; servis motornih vozil; pre-
delava plastičnih mas; živinoreja; polje-
delstvo; turistični uradi in agencije; trans-
port blaga v cestnem prometu doma in v
tujini; proizvodnja žaganega lesa, stenskih
ter stropnih oblog; izdelovanje in popravilo
elektrotehničnih strojev in naprav; izdelava
strojnih delov in naprav; izdelovanje in po-
pravilo električnih strojev in naprav; nizka
gradnja; visoka gradnja; zaključna dela v
gradbeništvu; izdelava in montaža notranje
opreme iz lesa, stekla, kovine in plastike za
lokale in poslovne prostore; grafična dejav-
nost.

Dejavnost se od sedaj naprej glasi: pro-
jektiranje, razvoj, kooperacija in sorodne
tehnične storitve; inženiring, marketing, pri-
prava in izdelava prototipov in načrtov; iz-
delava strojnih delov, naprav in drugih pred-
metov.

Poleg tega lahko opravlja podjetje vse
posle, ki so potrebni za uveljavljanje poslov-
nih ciljev, zlasti pa naslednje: trgovina na
drobno; zastopstva, posredništva, nabava ma-
terialov, prodaja izdelkov in opravljanje dru-
gih storitev za kooperante; trgovina na dob-
no z živilskimi in neživilskimi proizvodi do-
ma in v tujini; trgovina na debelo z neživil-
skimi in živilskimi proizvodi doma in v tujini;
prodaja avtomobilov in rezervnih delov; ser-
vis motornih vozil; predelava plastičnih mas;
živinoreja; poljedelstvo; turistični uradi in
agencije; transport blaga v cestnem prometu
doma in v tujini; proizvodnja žaganega lesa,
stenskih in stropnih oblog; izdelovanje in po-
pravilo elektrotehničnih strojev in naprav;
izdelava strojnih delov in naprav; izdelova-
nje in popravilo elektronskih strojev in na-
prav; nizka gradnja; visoka gradnja; zaključ-
na dela v gradbeništvu; izdelava in montaža
notranje opreme iz lesa, stekla, kovine in
plastike za lokale in poslovne prostore; gra-
fična dejavnost.

Rg-46343

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00148 z dne 9. 10. 1996
pri subjektu vpisa TIO, tekstilna industri-
ja, Otiški vrh, d.d., sedež: Otiški vrh 53,
Šentjanž pri Dravogradu, pod vložno št.
1/00375/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5036577
Člani nadzornega sveta: Lotrič Vida, Ko-

šutnik Manica, Žagar Ema, Pajnik Karla in
Šmon Bojan, izstopili 25. 4. 1996; Vodeb
Dušan, Štor Božo, Mravljak Viktor, Koneč-
nik Joža, in Bahun Drago, vstopili 25. 4.
1996.
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Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 1498/96 Rg-468

Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi sklenilo objaviti sklep:

Družba LBM, marketing, d.o.o., Vele-
nje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer: Be-
nedek Lili, Foitova 8, Velenje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 10. 6.

1996.
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 22. 8. 1997

Srg 996/96 Rg-469

Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi sklenilo objaviti sklep:

Družba AGROZASAVJE, Podjetje za
kmetijsko proizvodnjo, trgovino in po-
slovne storitve, d.o.o., Radeče, Pot na sta-
dion 6, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer: Že-
leznik Manja, Pot na stadion 6, Radeče, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 2. 12.

1996.
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 22. 8. 1997

Srg 786/96 Rg-470

Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi sklenilo objaviti sklep:

Družba BONA, d.o.o., Trgovsko pod-
jetje,  Levec 71a,  Petrovče,  preneha  po
skrajšanem postopku.

Družba ima osem družbenikov, in sicer:
Debelak Andrej, Na zelenici 13, Celje, Kri-
stan Vojko, Partizanska 31, Žalec, Špec Vil-
ma, Gotovljska c. 4, Žalec, Marovt Boštjan,
Parižlje 71/a, Braslovče, Ravnjak Lidija,
Malgajeva 20, Celje, Antolin Cvetka, Bev-
kova 7, Žalec, Matek Irena, Ložnica 51,
Žalec in Laznik Marjan, Grajska vas n.h.,
Gomilsko, ki prevzamejo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benike po vloženih deležih.

Sklep so sprejeli družbeniki dne 16. 8.
1996.

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 7. 8. 1997

Srg 688/96 Rg-471

Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi sklenilo objaviti sklep:

Družba  TAFI,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Velenje, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Jamal Tafi, Šalek 89, Velenje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 29. 8.

1996.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 7. 8. 1997

Srg 4151/94 Rg-24901

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba ROGAŠKA KOMERC, d.o.o.,
Zlatorogova 7, Rogaška Slatina, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Gajšek Branimir, Zlatorogova 7, Rogaška
Slatina, ki prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 22. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 10. 1995

Srg 94/04706 Rg-108251

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04706 z dne 28. 5. 1997 pod št.
vložka 1/03955/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preobliko-
vanja d.o.o. v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št.: 5657091
Firma: ČVAN, trgovsko in proizvodno

podjetje, d.o.o., Prebold
Skrajšana firma: ČVAN, d.o.o., Prebold
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3312 Prebold, Prebold 127/f
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Čvan Jože, izstopil 21. 12.

1994 in Čvan Rozalija, Prebold, Na tovarno
17, vložek 8.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Ustanovitev  družbe  z  omejeno  odgo-
vornostjo  je  vpisana  v  sodni  register  s
sklepom sodišča Srg 766/92 z dne 11. 5.
1992.

Izbris d.o.o. zaradi preoblikovanja d.o.o.
v samostojnega podjetnika na podlagi pri-
glasitve pričetka opravljanja dejavnosti pri
Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance,
Republiški upravi za javne prihodke, izpo-
stavi Žalec, pod opr. št. 62-1108/95, dne
1. 4. 1995.

LJUBLJANA

Srg 3812/97 Rg-465

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

DISCOVERY, gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljanska 9, Dob, reg. št. vl. 1/27071/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 6. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Boh Mirko, Jarška c.
71, Ljubljana in Ficko Jožef, Beblerjev trg
11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitevlja Boh Mirka in Ficko
Jožefa.

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 27. 8. 1997

Srg 94/11285 Rg-47863

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/11285 z dne 13. 5. 1996 pod
št. vložka 1/22889/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: AMAJ, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, marketing, trženje,
transportne in prevozne storitve v tu-
zemstvu  in  inozemstvu,...  d.o.o.,  Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  AMAJ,  d.o.o.,  1113
Ljubljana, Celestinova 6

Pravnoorg. oblika: 1113 Ljubljana, Ce-
lestinova 6

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Vučko Jože, izstopil 2. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 2. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Jože Vučko, Celestinova 6, Ljub-
ljana.

Srg 94/18760 Rg-109863

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18760 z dne 24. 6. 1997 pod
št. vložka 1/17399/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SCT–STROJNI INŽENIRING,
d.o.o., Kavčičeva 66, Ljubljana

Skrajšana firma: SCT–SI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Kavčičeva 66
Osnovni kapital: 100.000 SIT
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Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika Obnova, p.o., iz-
stop 27. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zelo Splošno gradbeno podjetje Slovenija
ceste Tehnika Obnova, p.o., Slovenska 56,
Ljubljana.

NOVA GORICA

Rg-24428

Družba MARIZA, export-import, Ren-
če, d.o.o., s sedežem Renški Podkraj 25,
Renče, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/1490/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
23. 3. 1995.

Ustanovitelja sta Trojer Tamara in Tro-
jer Zoran, oba Renški Podkraj 25, Renče, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
ljema.

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 23. 3. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 6095/94 Rg-466

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6095/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 2. 9. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/7348/00 vpiše izbris družbe DD,
d.o.o., Ravne na Koroškem, s sedežem Tol-
sti vrh 141, Ravne na Koroškem, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Delalut Dani-
ca, Tolsti vrh 141, Ravne na Koroškem.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 2. 9. 1997

Srg 6894/94 Rg-467

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6894/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 2. 9. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4773/00 vpiše izbris družbe
TRILLER, d.o.o., Slovenj Gradec, s se-
dežem Glavni trg 21, Slovenj Gradec, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Triller Stani-
slav, Slovenj Gradec, Prešernova 15.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 2. 9. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 741/4/97 Ob-3933

Od 20. 8. 1997 dalje so pri Upravni enoti
Litija, oddelku za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve, v hrambi pravi-
la Sindikata vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije – Sindikata v zavodu Os-
novna šola Litija.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod zap. št. 30.

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 81/95-8 R-87

Štefan Holcman, roj. 8. 12. 1884 v Mur-
ski Soboti, sin Franca in Elizabete roj. Šeru-
ga iz Murske Sobote je pogrešan od leta
1945 (na predlog sina Holcman Štefana ml.
iz Murske Sobote, Kopališka ul. 35).

Skrbnica je Margareta Vöröš iz Murske
Sobote, Rožno naselje 47.

Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 15. 5. 1997

N 9/96 R-140

Hauko  Veronika,  hči  Štefana  in  Ma-
rije  Hauko,  roj.  8.  9.  1930  v  Sodišincih,
nazadnje  stanujoča  Sodišinci  št.  23  je
pogrešana  od  dne  22.  12.  1960  (na
predlog Prelec Kristine stanujoče Murski
Črnci št. 14).

Skrbnica za pogrešano je Šiker Tatjana,
socialna delavka CSD Murska Sobota.

Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 25. 8. 1997

Dd 242/96 R-147

Pri tukajšnjem sodišču vodimo zapuščin-
ski postopek po pok. Kogovšek Francu,
kmetu, roj. 15. 2. 1866, samskem, umrlem
dne 12. 3. 1953 v Zaplani, nazadnje stalno
stanujočem v Zaplani 20, p. Vrhnika glede
premoženja, vrnjenega v njegovo last v po-
stopku denacionalizacije.

Na podlagi 206. člena zakona o dedova-
nju se poziva vse zakonite dediče po njem,
to je njegove nečake Štirn Janeza, Gostiša
Franca, Lampič Marijo, Babnik Heleno, Če-
sen Slavko, Kogovšek Ivana, Marolt Fran-
čiško, Štirn Franca in Štirn Pavla oziroma
njihove potomce, kot tudi druge osebe, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se oglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica v Uradnem listu RS.

Če se v oklicanem  roku dediči ne bodo
oglasili, bo sodišče zaključilo ta zapuščin-
ski postopek po podatkih, s katerimi bo raz-
polagalo.

Okrajno sodišče na Vrhniki

dne 29. 8. 1997

Oklici dedičem

Stečajni postopki
in likvidacije

St 58/96 S-350

To sodišče je s sklepom z dne 4. 9. 1997
pod opr. št. St 58/96 zaključilo stečajni
postopek nad Eurocontact d.o.o., Ljub-
ljana, Kamniška 20, ter odredilo, da se
navedeni stečajni dolžnik po pravnomoč-
nosti sklepa o zaključitvi izbriše iz sodne-
ga registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 9. 1997

St 36/96 S-351

To sodišče je s sklepom St 36/96 dne
29. 8. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Biokrog d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 2, Ljubljana.

Ostanek denarnih sredstev stečajne ma-
se se nakaže upniku Skladu za razvoj male-
ga gospodarstva, Ljubljana, Štefanova 5.

Navedeni stečajni dolžnik se po pravno-
močnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 8. 1997

St 16/94 S-352

V stečajni zadevi zoper stečajnega dolž-
nika Kovinar Hrpelje p.o., Industrijska 3,
Kozina, v stečaju, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Marko Stokin bo narok za preiz-
kus terjatev dne 17. 10. 1997 ob 13.30 v
sobi št. 134/I.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 9. 9. 1997

St 50/95 S-353

To sodišče je s sklepom St 50/95 z dne
5. 9. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Metal trade d.o.o., Ljubljana,
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Cilenškova 21 – v stečaju, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške tega postopka.

Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi
izbris dolžnika iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 9. 1997

St 94/96 S-354

To sodišče je s sklepom St 94/96 dne
5. 9. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
Obrtni center Vrhnika, Gradišče 19, Vrh-
nika – v stečaju, ker premoženje, ki bi priš-
lo v stečajno maso ne zadošča niti za stroš-
ke tega postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 9. 1997

St 3/97 S-355

To sodišče je s sklepom z dne 3. 9. 1997
začelo stečajni postopek nad stečajnim dolž-
nikom Protect d.o.o., Nova Gorica in ga
takoj zaključilo. Upniki se zoper ta sklep
lahko pritožijo v 15 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 3. 9. 1997

St 28/94 S-356

To sodišče je s sklepom z dne 3. 9. 1997
začelo stečajni postopek nad stečajnim dolž-
nikom Eventus Holding, podjetje za usta-
navljanje družb, d.o.o., Idrija in ga takoj
zaključilo. Upniki se zoper ta sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi v Uradnem
listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa se navedeni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 3. 9. 1997

St 7/96 S-357

To sodišče razpisuje v stečajni zadevi
nad dolžnikom EMO Eterna, proizvodnja
posode, d.o.o., Celje, v stečaju, Maribor-
ska c. 86, Celje, narok za glavno razdelitev
stečajne mase, ki bo 11. novembra 1997 ob
8.30 v sobi 209 tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek za glavno raz-
delitev stečajne mase ogledajo na sedežu
stečajnega dolžnika po predhodnem dogo-
voru s stečajno upraviteljico Danico Ojstr-
šek, tel. 063/33-467 in v stečajni pisarni
sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 9. 1997

St 46/97 S-358

To sodišče je s sklepom St 46/97 dne
11. 9. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom  Avtotrim,  d.o.o.,  Dunajska
155, Ljubljana.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnica Nevenka Šorli iz Ljubljane, Praža-
kova 6.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike poziva, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike poziva, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, doku-
mentirane z ustreznimi dokazi o obstoju ter-
jatve in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 18. 12. 1997 ob 14. uri v konferenčni
dvorani, v II. nadstropju tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 9. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 9. 1997

St 32/96 S-359

To sodišče je s sklepom St 32/96 dne
5. 9. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
Brest-In, d.o.o., Cerknica, Cesta 4. maja
18 – v stečaju, ker bi nadaljnja izvedba
postopka povzročila nesorazmerne stroške.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris dolžnika iz sodnega registra.

Morebitni preostanek premoženja se pre-
nese na upnike v skladu z višino njihovih
ugotovljenih terjatev.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 9. 1997

St 4/97 S-360

To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/97,
z dne 10. 9. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Rotrg, Proizvodnja, trgo-
vina, d.o.o., Šentrupert 40.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.

Upnike poziva, da prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica. Prijavo je treba
vložiti v skladu z določili 137. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.
l. RS, št. 67/93), v dveh izvodih z dokazili in
kolkovano s predpisano sodno takso.

Dolžniki se pozivajo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. 12. 1997 ob 9. uri v sobi št. 118 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
10. 9. 1997.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 10. 9. 1997

St 2/97 S-361

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi prisil-
ne poravnave v stečaju zoper Iskra releji –
Tovarna relejev Makole, d.o.o. – v stečaju
dne 20. 10. 1997 ob 9. uri v sobi št. 330.

Načrt finančne reorganizacije si je mogo-
če ogledati v stečajni pisarni tega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 9. 9. 1997

St 9/97 S-362

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 9/97 sklep z dne 2. 7. 1997: II.
narok za preizkus terjatev nad dolžnikom
Metka tekstil, d.o.o., Celje – v stečaju,
Ipavčeva 22, Celje, opr. št. St 9/97, bo dne
8. oktobra 1997 ob 9. uri v sobi št. 106/I,
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 9. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 01-112/97 La-189

Na podlagi sklepa zbora delavcev
26. redne seje z dne 9. 9. 1997 Stanovanj-
skega podjetja Dominvest Jesenice, p.o.,
Cesta Maršala Tita št. 18, Jesenice, po-
daljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem)
do interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic. Javni poziv je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 22 z dne 18. IV. 1997.

Istočasno je bil javni poziv objavljen tu-
di na oglasnih deskah v podjetju. Javni po-
ziv za predložitev lastninskih certifikatov in
potrdil ter vplačilo denarnih sredstev se po-
daljša za 50 dni od dneva objave tega pozi-
va o podaljšanju roka za vpis delnic v Urad-
nem listu RS.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v delovnem času po tel. 064/862-167
ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna
oseba je Jožef Zidar, dipl. inž. gr.

Dominvest Jesenice, p.o.

Razpisi delovnih mest

Ob-3900

Na osnovi statuta družbe Novograd, d.d.,
razpisuje nadzorni svet Novograd, d.d., Pod-
bevškova 12, Novo mesto, prosto delovno
mesto

direktorja družbe
Prijavljeni kandidati za direktorja druž-

be morajo poleg pogojev, določenih po za-
konu, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– predložiti morajo program dolgoroč-
nega razvoja delniške družbe in sanacijski
program,

– poznati morajo sistem dela komunal-
nih gradenj,

– imeti morajo vodstvene in organizacij-
ske sposobnosti.

Mandatna doba je 5 let, z možnostjo po-
novnega imenovanja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
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objave na naslov: Novograd, d.d., Podbevš-
kova 12, Novo mesto, s pripisom: Nadzorni
svet, za razpis – ne odpiraj.

Novograd, d.d., Novo mesto
nadzorni svet

Št. 2387/97 Ob-3971

Svet Zavoda za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik razpisuje delovna mesta:

1. Ravnatelja osnovne šole zavoda
2. Ravnatelja srednje šole zavoda
3. Ravnatelja doma zavoda
Pogoji

Kandidati pod 1., 2. in 3. točko morajo
izpolnjevati pogoje določene v 53., 144. in
145. členu zakona o organizaciji in financi-
ranju vzgoje in izobraževanja.

Ravnatelji bodo imenovani za 4 leta.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in s pripisom “za raz-
pis ravnatelja” v 8 dneh od objave razpisa na
naslov: Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik, Novi trg 43a, Kamnik.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od objave razpisa.

Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik

Št. 249 Ob-3972

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 19, razpisuje delovno mesto

vodje službe za poslovanje z vrednost-
nimi papirji.

Za vodjo službe lahko kandidira oseba,
ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:

– visoka izobrazba ekonomske smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na podobnih
delovnih nalogah,

– sposobnost vodenja.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-
ločen čas, s polnim delovnim časom. Datum
sklenitve delovnega razmerja bo določen z
aktom o imenovanju. Za delovno mesto je
določen 4-letni mandat.

Prijave in dokazila o izpolnjevanju po-
gojev sprejema Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 19, v roku 8 dni od
objave tega razpisa. O izbiri bodo kandidati
obveščeni v 8 dneh po končanem izbirnem
postopku.

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana

Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Popravek

Št. 0042/32-308/48-97 Ob-3890

V objavi namere o javnem naročilu za iz-
biro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti izvajalcev, proizvajalcev, doba-
viteljev in vzdrževalcev za telekomunikacij-
sko opremo, opremo tehničnega varovanja,

informacijsko opremo in opremo centralnega
računalniškega sistema, informacijske teleko-
munikacijske kabelske sisteme in sisteme za
neprekinjeno napajanje, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 56, dne 12. IX. 1997,
Ob-3844, se v 5. točki datum objave javnega
razpisa pravilno glasi: 19. 12. 1997.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 6912 Ob-3913

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: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Bogomir Er-
žen, Krekov trg 10, Ljubljana, tel. 1729-400,
1729-425, faks: 317-851.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: izgradnja II. faze

centralne čistilne naprave Ljubljana v Za-
logu.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 7.588 mio
SIT, cena sept. 1997 (po investicijskem pro-
gramu) do konca leta 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek IV kvartal 1998,
dokončanje III. kvartal 2001.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
do 10%.

Datum objave javnega razpisa 19. 9.
1997.

Ime in podpis naročnika objave: Anton
Kranjc, glavni direktor,VO-KA.

Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 110-1/97 Ob-3915E

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja namero
o naročilu z naslednjo vsebino: gradnja AC
odseka Višnja Gora - Bič (trasa, pre-
mostitveni objekti, priključki, deviacije, re-
gulacije, komunalne prestavitve)

Orientacijska vrednost naročila je:
6.400,000.000 SIT.

Predvideni čas objave je december 1997.

Ob-3915F

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja namero
o naročilu z naslednjo vsebino: ureditev ko-
munalne infrastrukture v naselju Bizovik.

Orientacijska vrednost naročila je:
650,000.000 SIT.

Predvideni čas objave je februar 1998.
DARS, d.d.

Št. 232 Ob-3949

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo:

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Občina Ilirska Bistrica, kont. oseba Franc

Keš, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica, tel.
067/41-361, faks 067/41-284, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
a) Obnova odseka lokalne ceste L 3219

Dolnji Zemon–Gornji Zemon,
b) Obnova  odsekov  lokalne  ceste

L 3210 Knežak–Bač,
c) Obnova  odsekov  lokalne  ceste

L 3214 Koseze–Velika Bukovica.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 19,613.000
SIT, začetek 19. 9. 1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 mesecih in/ali v
60 dneh, začetek 20. 10. 1997.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Datum objave javnega razpisa: 19. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Stanislav Prosen, dr. vet. med.
Občina Ilirska Bistrica

Javni razpisi
Popravek

Št. 006-9/97 Ob-3973

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 51, z dne 22. VIII. 1997, Ob-3586 se
naslednje točke pravilno glasijo:

2. Predmet javnega razpisa: sanacija ze-
meljskega plazu na cesti Grobelno Platino-
vec – odvodnjavanje in izdelava kamnite
zložbe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,599.950 SIT.

6. Rok, v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe je 29. september 1997 do
12. ure na naslov Občina Šmarje pri Jelšah,
urad župana, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah.

Ponudbe morajo biti predložene v zaprti
kuverti in označene z napisom: »Ne odpi-
raj! – Javni razpis za sanacijo zemeljskega
plazu na cesti Grobelno Platinovec – od-
vodnjavanje in izdelava kamnite zložbe.«

7. Javno odpiranje ponudb bo 29. sep-
tembra 1997 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah.

Občina Šmarje pri Jelšah

Preklic
Št. 8/1-5403/1-97 Ob-3907

Telekom Slovenije, p.o., PE Murska So-
bota, Trg zmage 6, Murska Sobota v skladu
z določili zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) v celoti preklicuje objavo
javnega razpisa za izvedbo del gradnje KKO
in RNO na območju KATC Tišina ob optič-
nem kablu II. faza, objavljen v Ur. l. RS, št.
52 z dne 29. VIII. 1997, na strani 3711.

Telekom Slovenije
PE Murska Sobota

Št. 12721 Ob-3908

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: Telekom Slovenije p.o., PE Murska So-
bota, kont. oseba Franc Šadl, dipl. inž., Trg
zmage 6, Murska Sobota, tel. 069/31-245,
faks 069/32-267, e-mail: franc.sadl@ms.te-
lekom.si.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izbira izvajalca za iz-
vedbo del gradnje KKO in RNO (gradbe-
na in montažna dela) na območju KATC
Tišina ob optičnem kablu II. faza za nase-
lja Petanjci, Tišina, Tropovci, Gradišče
in Murski Črnci.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 52,000.000
SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 11. 1997 in zaključek 30. 3. 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 21. 10. 1997 do 12. ure
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Mur-
ska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobo-
ta, tel. 069/31-245, faks 069/32-267, vložišče.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«
in številko objave razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 10.
1997 ob 12. uri na naslovu: Telekom Slove-
nije, p.o., PE Murska Sobota, odpiranje vo-
di Pinter Ervin – predsednik komisije, Trg
zmage 6, Murska Sobota, tel. 069/31-245,
faks 069/32-267, soba 29 – sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Murska Sobota, kont. oseba Franc Šadl, dipl.
inž., Bakovska ulica 27, Murska Sobota, tel.
069/32-693, faks 069/31-622, e-mail:
franc.sadl@ms.telekom.si, soba 17.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 9. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun št.
51900-849-84666.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: pom.

gen. direktorja Jožef Kavaš, inž.
Telekom Slovenije, p.o.,

PE Murska Sobota

Št. 346-2005/97 Ob-3930

Ministrstvo za promet in zveze, Langu-
sova 4, Ljubljana, na podlagi zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo

Nacionalnega programa razvoja
telekomunikacij

1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze, Langusova 4, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izdelava elaborata
Nacionalnega programa razvoja telekomu-
nikacij, kot ga predvideva zakon o teleko-
munikacijah na podlagi projektne naloge v
sodelovanju z Nacionalnim svetom za tele-
komunikacije.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
10,000.000 SIT z možnostjo dodatnega fi-
nanciranja (pridobi izvajalec preko medna-
rodnih organizacij). Pogodba z izbranim po-
nudnikom bo sklenjena po sprejetju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1997.

4. Pričetek 13. oktober 1997, dokonča-
nje 1. december 1997.

5. Najugodnejši ponudnik bo izbran gle-
de na osnutek dispozicije projekta, ceno po-
nudbe, kvaliteto ponudbe in reference po-
nudnika.

6. Ponudbe morajo prispeti na naslov Mi-
nistrstva za promet in zveze, Langusova 4,
vložišče, 1535 Ljubljana, do 13. oktobra
1997 do 10. ure, v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 13. oktobra 1997 ob 13. uri, v prostorih
Ministrstva za promet in zveze, Langusova
4. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni, morajo imeti s seboj pooblastilo za za-
stopanje.

8. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v roku 10 dni po javnem
odpiranju ponudb.

9. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite vsak dan od 10. do 12. ure
pri Bojanu Valančiču, dipl. ek. na Ministr-
stvu za promet in zveze, tel.178-82-29.

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 346-59/97 Ob-3931

V skladu z drugim odstavkom 19. člena
zakona o javnih naročilih obveščamo vse
zainteresirane, da pripravijo lastno vizijo
razvoja telekomunikacij oziroma lastni pris-
pevek k Nacionalnemu programu razvoja
telekomunikacij na osnovah Bonske dekla-
racije, Bele knjige in Direktiv Evropske
skupnosti.

Ministrstvo za promet in zveze

Ob-3815

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Velikonja
Jože, tel. 0601/43-704, Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava, lahke mobil-

ne vrtalne garniture.
3. Orientacijska vrednost naročila:

20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: dva 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
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 10. 1997 do 10.
ure, na naslov RTH, d.o.o., prevzemnik Ža-
gar Marjana, Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642,
naložbe.

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 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., odpira-
nje vodi predsednik komisije, Trg revoluci-
je 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., kont. oseba Ža-
gar Marjana, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642, nalož-
be.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 10. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., številka: 52700-601-18647 pri
Agenciji za plačilni promet Trbovlje.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Veli-
konja Jože, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/43-704, faks 0601/44-205.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 11. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 12. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 11. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Kink

Aljoša, direktor RTH, d.o.o.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-3838

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: Elektro – Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Franc Prepeluh in Jože Kragelj, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 216-553, faks 12-11-421.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije PZI in PID, do-
bava opreme ter izvedba elektromonta-
žnih del za zamenjavo distančne zaščite
RAZFE z numerično diferenčno zaščito
ABB REL 561 za 400 kV DV Divača–
Beričevo.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 11,000.000
SIT, začetek 20. 9. 1997, zaključek 20. 10.
1997.
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4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek: december 1997, zaključek: december
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju
ponudb, so navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%. To ne velja za ponudnike iz držav z
mednarodnim sporazumom z RS.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov: Elektro – Slovenija, d.o.o.,
prevzemnik Splošna tehnična služba (Kata-
rina Lipovec), Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, tel. 12-50-333 (int. 681), faks 219-389,
soba št. 3C.5.

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 21. 10. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Elektro – Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, sejna soba (IV. nad-
stropje), odpiranje vodi Franc Prepeluh, tel.
324-995, faks 13-19-296.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 4. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro – Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba Sara Ravš, Hajdrihova 2,
Ljubljana, tel. 12-50-333 (int. 323), faks
12-11-421, soba št. 407.

Ponudba mora veljati do: 20. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: dr. Ivo

Banič.
Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 208/97 Ob-3867

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: Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana,
kont. oseba direktor Tomaž Kučič, dipl.
obramb., Vojkova 19, Ljubljana, tel.
061/168-33-71, faks 061/345-263, soba št.
61.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: gasilsko vozilo s ci-

sterno GVC 24/50 na podvozju Mercedes
Benz MB 1634 AF/36/4×4 s pripadajočo
opremo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
35,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v devetih mesecih po pod-
pisu pogodbe.

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 10. 10. 1997 do 14.
ure, na naslov JZ Gasilska brigada Ljublja-
na, prevzemnik tajništvo zavoda, Kos Moj-
ca, od 8. do 14. ure vsak delovni dan, Voj-
kova 19, 1000 Ljubljana, tel. 061/168-33-71,
faks 061/345-263, soba št. 62.

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 14. 10. 1997
ob 8.30, na naslovu: JZ Gasilska brigada
Ljubljana, odpiranje vodi predsednik stro-
kovne komisije, Vojkova 19, Ljubljana, tel.
061/168-33-71, faks 061/345-263, soba št.
65.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Gasilska brigada Ljub-
ljana, kont. oseba Primož Grom inž. stroj.,
vodja vzdrževanja, Vojkova 19, Ljubljana,
tel. 061/168-33-71, faks 061/345-263, soba
št. 7.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: nakazilo na žiro račun,
nepovratna sredstva, številka:
50105-603-49911.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana

Ob-3868

Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje objavlja

javni razpis št. SL 94-05/FL001/04-005
za nabavo opreme za področje

farmacije, optike in lesarstva za poklicne
in strokovne šole, ki so vključene v

program Phare za preobrazbo sistema
poklicnega in strokovnega izobraževanja

v Sloveniji
Splošni podatki
1. Kupec: Center Republike Slovenije za

poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
– laboratorijska oprema za izobraževa-

nje farmacevtskih tehnikov – 5 kosov,
– oprema za praktično izobraževanje op-

tikov – 17 kosov,
– oprema za lesarsko šolsko delavnico

(stiskalnica, sušilnica, čepilnik) – 3 kosi.
3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete

ob plačilu 15.000 SIT v tajništvu Centra
Republike Slovenije za poklicno izobraže-
vanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro.

Podrobnejše informacije o razpisani
opremi lahko zainteresirani dobijo v sredo
1. oktobra 1997 ob 12. uri, v sejni sobi na
Centru Republike Slovenije za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana.

4. Rok za prijavo
Pri razpisu bodo upoštevane pisne po-

nudbe, ki bodo prispele do vključno srede,
22. oktobra 1997 do 10. ure, na naslov: Cen-
ter Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, razpisna
komisija – razpis SL 94-05/FL0001/04-005.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis Phare – Ne odpiraj”.

5. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti sestavljena po navo-

dilih, ki so dana v razpisni dokumentaciji.
Poleg prej omenjene ponudbe, morajo po-
nudniki dodatno posredovati:

a) podatke o ponudniku s fotokopijo re-
gistracije,

b) obrazec BON-1, BON-2 oziroma
BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

c) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo posla z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 30%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo,

d) izjavo ponudnika za zavarovanje izpol-
nitve pogodbene obveznosti z zapadlostjo do
15 dni po izteku pogodbenega roka za dobro
izvedbo garancijskih obveznosti, odzivnega
časa in časa popravila z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 10%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Pri odločitvi o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo zlasti upoštevano:

– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
razpisu,

– celovitost ponudbe,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodob-

nost ponujene opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem je-

ziku,
– dobavni rok,
– cena v SIT fco. naročnik, vključno s

temeljnim prometnim davkom.
7. Odpiranje ponudb
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo

opravila strokovna komisija za vodenje po-
stopka javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni predstavniki vseh ponudnikov z us-
treznim pisnim pooblastilom, bo v sredo,
22. oktobra 1997 ob 10. uri, na Centru Re-
publike Slovenije za poklicno izobraževa-
nje, Kavčičeva 66, Ljubljana, v sejni sobi,
III. nadstropje.

9. Rok izbire: ponudniki bodo pisno ob-
veščeni o izboru ponudnika.

Center Republike Slovenije
za poklicno izobraževanje Ljubljana

Št. 165/97 Ob-3870

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
lja Občina Šentilj

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije Kulturnega

doma v Sladkem vrhu
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj.
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2. Predmet razpisa: sanacija Kulturnega
doma v Sladkem vrhu (zemeljska, zidarska,
krovska in mizarska dela).

3. Lokacija objekta: Sladki vrh 3, Sladki
vrh.

4. Orientacijska vrednost naročila je
6,100.000 SIT.

5. Predviden začetek del je 27. 10. 1997,
dokončanje del 24. 12. 1997.

6. Naročnik  si  vsled  finančnih  razlo-
gov pridružuje pravico oddati le delni ob-
seg predvidenih del, ponudnik pa nima pra-
vice do uveljavitve odškodnine iz tega na-
slova.

7. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

razpisanih del,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po

enoti mere po dejanskih količinah.
8. Ponudniki morajo ponudbe z vso us-

trezno dokumentacijo predložiti najkasneje
v 21 dneh od objave v Uradnem listu RS, do
14. ure (ne glede na način prenosa).

Ponudniki predložijo ponudbe v zaprtih
kuvertah z označbo “Ne odpiraj – javni raz-
pis za sanacijo Kulturnega doma Sladki vrh”
(kuverta I, kuverta II).

Na kuverti mora biti naslov naročnika:
Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212 Šentilj v
Slovenskih Goricah, na hrbtni strani kuver-
te pa naslov ponudnika.

Kuverta I mora vsebovati po naslednjem
vrstnem redu:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, fizične osebe

(s.p.) morajo poleg obrtnega dovoljenja
predložiti še priglasitveni list davčnega ura-
da,

– referenčno listo o dosedanji izvedbi po-
dobnih del,

– terminski plan,
– garancijski rok izvedenih del,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 2% ponudbene vrednosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– navedbo imena podizvajalcev z izjavo

ponudnika, da jamči za kakovost del in do-
vršitvene roke podizvajalcev,

– izjavo, da je seznanjen z obsegom del
in ogledom obstoječega stanja objekta,

– izjavo, da je sposoben izvedbi dela po
tem razpisu kvalitetno in v roku,

– izjavo o odpravi pomanjkljivosti v ga-
rancijski dobi,

– izjavo o opciji ponudbe, ki ne sme biti
krajša od 30 dni,

– izjavo o fiksnosti cen do konca izgrad-
nje ne glede na podražitve,

– izjavo, da so v ceno vključeni poleg
glavnih del vsi stroški pripravljalnih in po-
možnih del, dokazovanje kvalitete del, po-
trebni transporti in manipulativni stroški.

Kuverta II mora vsebovati:
– ponudbo za sanacijo Kulturnega doma

v Sladkem vrhu z originalnim popisom del
v tolarjih.

Nepravilno opremljene in pomanjkljive
ponudbe ne bodo upoštevane.

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku razpisnega roke v prostorih
naročnika, sejna soba, ob 9. uri.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje ponudnika.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

11. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v razpisnem
roku na naslovu naročnika, soba 203/II pri
Nives Erznožnik, dipl. inž. gr., kjer lahko
dobijo tudi vsa potrebna pojasnila. Za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno vplača-
ti 4.000 SIT nepovratnih sredstev na blagaj-
ni Občine Šentilj.

Občina Šentilj

Št. 490/97 Ob-3871

Javni razpis
za izbiro izvajalca za razširitev

pokopališča in gradnjo mrliških vežic v
naselju Rob – Občina Velike Lašče
1. Naročnik dej je Občina Velike Lašče,

Velike Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

za razširitev pokopališča in gradnjo mrliških
vežic v Robu, v Občini Velike Lašče.

3. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del bo takoj ob
podpisu pogodbe, predvideni rok končanja
del je 90 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 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS do 10. ure na
naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, Velike Lašče v zapečateni ovojnici z
oznako »Ponudba za razširitev pokopališča
in gradnjo mrliških vežic v Robu« – Ne
odpiraj!

7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan ob
11. uri v prostorih Občine Velike Lašče,
Velike Lašče 15.

8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni 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 Občine
Velike Lašče, Velike Lašče 15, Velike
Lašče, tel. 061/789-238.

10. Naročnik si pridržuje pravico zmanj-
šati obseg del od razpisanega glede na raz-
položljive finančne zmožnosti.

V tem primeru izbrani ponudnik ni upra-
vičen do odškodnine iz tega naslova.

Občina Velike Lašče

Št. 286/97 Ob-3872

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, kot na-
ročnik objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava projektne

dokumentacije PGD, PZI navezave
regionalne ceste R 376 – Cesta

dolomitskega odreda na južno avtocesto
v priključku Tržaške ceste

Orientacijska vrednost del znaša: 12 mio
SIT.

Rok začetka izvedbe naloge je takoj po
podpisu pogodbe, predviden rok izvedbe pa
je 3 mesece po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 5.000 SIT na ŽR
50100-637-5813019 – MOL, Sredstva za
komunalno gospodarstvo – ceste, sklic na
št. 00 02-418 980-5813019) na Mestni obči-
ni Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, Trg
MDB 7, IV. nadstropje, soba št. 404 in sicer
od 22. 9. 1997 dalje od 8. do 11. ure, stro-
kovne informacije vam posreduje Nevenka
Brumen, dipl. inž. (tel. 222-522 ali
1264-580).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 6. 10. 1997 do 8. ure v tajništvo
MOL, MU – OGJSP, Trg MDB 7, IV. nad-
stropje, soba št. 404. Ponudba mora biti za-
pečatena in označena: »Ne odpiraj, ponud-
ba za izdelavo projektne dokumentacije
PGD, PZI navezave regionalne ceste R 376
– Cesta Dolomitskega odreda na južno av-
tocesto v priključku Tržaške ceste«. Na zu-
nanji kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 1997
ob 8.15 v prostorih MOL, MU – OGJSP,
Trg MDB 7, Ljubljana, II. nadstropje, soba
št. 215.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb. Merila za
izbiro najugodnejšega ponudnika so ponud-
bena cena, strokovna usposobljenost izva-
jalca in rok izvedbe.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

oddelek za gospodarske javne
službe in promet

Št. 601-6/97-1686 Ob-3873

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo del:

novogradnja vrtca in adaptacija šolske
zgradbe na Cvenu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,
kont. oseba Dominika Grilc, tel. 069/81-712,
faks 069/81-610, soba 215.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: novogradnja vrtca,
adaptacija šolske zgradbe na Cvenu ter ure-
ditev okolice skladno z razpisno dokumen-
tacijo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
75,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1. 11. 1997, zaključek 1. 7.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
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– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancija na izvedbo del,
– reference ponudnika,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi po-

nudnik ter,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 20. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer.

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 20. 10.
1997 ob 13. uri v prostorih Občine Ljuto-
mer, III. nadstropje – sejna soba. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo pred odpi-
ranjem ponudb predložiti pisno pooblastilo.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 7 dni po
odpiranju ponudb.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer, kont. oseba: Grilc Dominika,
soba št. 215, tel. 069/81-712 int. št. 266.
Pred dvigom razpisne dokumentacije je po-
trebno plačati stroške v višini 10.000 SIT na
ŽR Občine Ljutomer št.: 51930-630-76197,
kar ponudnik dokaže s potrdilom o plačilu.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu naročnika.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ludvik

Bratuša, dr. vet. med., župan Občine Ljuto-
mer.

Občina Ljutomer

Št. 551-01/97-13/2267 Ob-3874

Mestna občina Kranj, oddelek za druž-
bene javne službe, Slovenski trg 1, na pod-
lagi zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

programov o zdravem načinu življenja
in preprečevanja odvisnosti za učence v
osnovnih šolah Mestne občine Kranj v

šolskem letu 1997/98
1. Naročnik Mestna občina Kranj, odde-

lek za družbene javne službe, Slovenski trg
1, Kranj, za izvedbo programa namenja
600.000 SIT.

2. Predmet razpisa je izvajanje progra-
mov o zdravem načinu življenja in prepre-
čevanja odvisnosti za učence v osnovnih
šolah Mestne občine Kranj v šolskem letu
1997/98.

3. Na razpis se lahko prijavijo zavodi,
posamezniki ali podjetja, ki so registrirana
za opravljanje tovrstne dejavnosti.

4. Program lahko izvaja oseba, ki ima
najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne
smeri.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naziv ponudnika,
– če kandidira podjetje ali zavod, tudi

podatke iz registrskega sodišča o registraci-
ji podjetja ali zavoda,

– reference ponudnika,
– opis dosedanjega dela na tem področju,
– predstavitev posameznih programov,
– časovno trajanje izobraževanja,
– verifikacijo enega ali več naštetih mi-

nistrstev: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ministrstvo za zdravstvo,
Ministrstvo za šolstvo in šport,

– navedbo strokovnih kadrov, ki bodo
izvajali program,

– ponudbena cena.
6. Merila za izbiro izvajalca so razpisni

pogoji.
7. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem

razpisu, naj svoje vloge z vso potrebno doku-
mentacijo pošljejo na Mestno občino Kranj,
oddelek za družbene javne službe, Slovenski
trg 1, Kranj, do 29. 9. 1997 do 10. ure. Odpira-
nje ponudb bo isti dan ob 12. uri v sobi 162/I.
upravne stavbe Mestne občine Kranj.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako: »Ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis, preventivna vzgoja«. Na
kuverti mora biti razviden tudi ponudnik.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljne
obravnave.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 031/12581/97 Ob-3875

Javni razpis
za zamenjavo klimatskih naprav

rajonske centrale Dravlje
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je zamenjava klimat-

skih naprav v rajonski centrali Dravlje, za
potrebe PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

3. Razpisna dokumentacija
Informacije in dvig razpisne dokumenta-

cije je možen od 22. 9. 1997 do 26. 9. 1997
od 9. do 11. ure v poslovni stavbi Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Cigaletova 10,
Ljubljana, soba št. 58, pritličje levo, pri Go-
razdu Planincu, dipl. inž. tel. št. 061/304-357.

4. Vrednost del: ocenjena vrednost del
znaša 16,000.000 SIT.

5. Pričetek del: 1. 11. 1997, zaključek
del: 1. 3. 1998.

6. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki imajo ustrezno regi-
stracijo. Ponudba mora vsebovati elemente,
ki jih zahteva zakon o javnih naročilih.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja. Investitor si pridržuje pravico,
da glede na ostale kriterije najcenejše po-
nudbe ne šteje za najugodnejšo.

8. Rok za oddajo ponudb: upoštevajo se
vse ponudbe, ki jih prejme investitor na svoj
sedež do 9. 10. 1997 do 12. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana, ali oddajte osebno v pisarni vlo-
žišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljubljana,
soba 4B-18.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh iz-
vodih in v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za zamenjavo klimatskih
naprav rajonske centrale Dravlje.”

9. Odpiranje ponudb bo 10. 10. 1997 v
sejni sobi št. 4B-28 v IV. nadst. poslovne
stavbe Stegne 19, s pričetkom ob 9.30.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestio o izbiri: o izbiri najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obvešče-
ni najkasneje v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana

Št. 139 Ob-3876

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Gorenjska turistična zveza
po pooblastilu regijskega koordinacijskega
odbora za izdajo turističnega prospekta, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za idejno rešitev,
oblikovanje in tisk regijskega prospekta

Gorenjske
1. Naročnik: Gorenjska turistična zveza

Kranj, Koroška c. 27, Kranj.
a) Predmet javnega naročila: izdelava re-

gijskega prospekta Gorenjske do faze tiska-
nja - izdelava fotolitov.

b) Tiskanje prospekta na podlagi prine-
šenih fotolitov in barvnih predlog.

2. Orientacijska vrednost naročila je ca.
10,000.000 SIT.

3. Začetek del pod točko a) 1. 10. 1997,
zaključek del 29. 12. 1997.

Začetek del pod točko b) 30. 12. 1997,
zaključek del do 15. 1. 1998.

4. Merila za izbiro najboljšega izvajalca.
– 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 izvajalca upošte-

vala vsa merila, zato najnižja cena ni pogoj
za izbiro najugodnejšega ponudnika.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na osnovi razpi-

sne dokumentacije),
– odločbo o opravilni sposobnosti po-

nudnika,
– dokazila o registraciji podjetja,
– pobudnik mora navesti morebitne po-

dizvajalce in njihove reference, oziroma iz-
javo, da nima podizvajalcev,

– opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 15 dni,

– vzorec pogodbe,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji.
6. Razpisno dokumentacijo zainteresira-

ni lahko naročijo ali osebno dvignejo na
sedežu zveze, s predhodnim plačilom 5.000
SIT. Plačilo se izvede z virmanskim nalo-
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gom na ŽR GTZ Kranj, 51500-678-80352, s
pripisom za razpis.

7. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bo-
do prispele najkasneje do 26. septembra
1997 do 12. ure na navedeni naslov.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom: Ne odpiraj razpis – prospekt
Gorenjske!

8. Odpiranje ponudb bo javno 26. sep-
tembra 1997 ob 12.15 na sedežu zveze.

9. Dopolnilne podatke in informacije po-
sreduje: Franc Dolhar tel. 064/362-330.

Gorenjska turistična zveza

Št. 26/97 Ob-3877

Naročnik Zveza kulturnih organizacij
Sevnica, Kvedrova 25, Sevnica, objavlja na
podlagi zakona o javnih naročilih (ZJN) (Ur.
l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za izvedbo adaptacijskih in

restavratorskih del na sevniškem gradu
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izvedbo adaptacijskih in
restavratorskih del na sevniškem gradu.

2. Ponudniki morajo nuditi izvedbo vseh
razpisanih del, saj bo naročnik sklenil po-
godbo za izvedbo del le z enim, t.j. izbra-
nim najugodnejšim ponudnikom.

Naročnik prav tako odloča o izbiri pod-
izvajalcev.

Ponudbene cene morajo biti fiksne, obra-
čun po dejanskih izmerah.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 20,000.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka izvedbe del je
14. oktober 1997, dokončanje pa 28. okto-
ber 1997.

5. Naročnik bo zagotovil plačilo 30 dni
po dokonačnju del. Avans ni predviden.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference ponudnika,
– cene (najnižja ponudba ni nujno, da je

najugodnejša),
– roki izvedbe,
– plačilni pogoji.
7. Naročnik si pridržuje pravico skleniti

pogodbo z izbranim najugodnejšim ponud-
nikom v zmanjšanem obsegu od razpisane-
ga, skladno z 42. členom ZJN, pa tudi, da
javnega naročila ne odda nobenemu ponud-
niku.

8. Ponudniki lahko dobijo informacije
in tehnični popis del na sedežu Zveze kul-
turnih organizacij (ZKO) Sevnica, Kvedro-
va 25, 8290 Sevnica, tel./faks 0608/81-455
(Albert Felicijan) vsak delovni dan od 8. do
12. ure.

9. Rok prispetja ponudb je najkasneje do
20. dne po objavi, do 11. ure, na naslov:
ZKO Sevnica, Kvedrova 2, Sevnica.

Odpiranje ponudb bo istega dne, to je
9. oktobra 1997 ob 12. uri v sejni sobi Obči-
ne Sevnica.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako: “Ponudbe – Ne odpiraj
– adaptacijska in restavratorska dela na sev-
niškem gradu”, na kuverti pa morajo biti
navedeni tudi podatki ponudnika (naslov,
telefon, telefaks).

10. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni najpozneje v 5 dneh
od odpiranja ponudb.

Zveza kulturnih organizacij Sevnica

Ob-3878

Občina Vipava objavlja na podlagi za-
kona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za sanacijo poškodb na lokalnih cestah v

Občini Vipava
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Vipava.
2. Predmet razpisa: navoz gramoza, kr-

panje udarnih jam na asfaltnih površinah in
ureditev tamponskih bankin na lokalnih ce-
stah L2136 Sanabor–Nanos M 10-5 Hrašče,
L 2132 Sanabor–Bela in Zavetniki–Sanabor
ter L2145 Terbižani–Erzelj.

3. Orientacijska vrednost: 10,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: 1 mesec po podpisu po-
godbe.

5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji, usposobljenost ponudnika. In-
vestitor ni dolžan smatrati najcenejšega po-
nudnika za najugodnejšega.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo, ki mora vsebovati:

– firmo oziroma ime in naslov ponudni-
ka,

– dokazilo o registraciji,
– predračun del na podlagi enotnega po-

pisa,
– plačilne pogoje.
2. Naročnik si pridržuje pravico do izbi-

re različnih izvajalcev za posamezne vrste
del in z njimi sklenjene ločene pogodbe.
Naročnik si tudi pridržuje pravico do zmanj-
šanja obsega razpisnih del.

3. Ponudbe z oznako “Sanacija poškodb
na lokalnih cestah” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Obči-
na Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.

Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb, ob 13. uri
v prostorih Občine Vipava.

Razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije lahko interesenti dobijo v sed-
mih dneh po objavi v Uradnem listu RS, na
sedežu Občine Vipava med 8. in 9. uro, ali
po telefonu 065/65-131, 065/65-801 Alojz
Vitežnik.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Vipava

Ob-3879

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 Jesenice, kont. oseba Tea Vi-
šnar, Titova 78, Jesenice, tel. 064/810-40,
faks: 064/862-210.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gledališče Toneta Ču-
farja, obnova in dopolnitev odra in zao-
drja I. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: fazna gradnja, začetek no-
vember 1997 in/ali zaključek september
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
predložene najkasneje do 20. 10. 1997 do
12. ure, na naslov Dominvest Jesenice, p.o.,
prevzemnik  Ana  Koenig,  Pod  Gozdom
št. 2, 4270 Jesenice, tel. 064/81-142, faks
064/84-155.

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 20. 10. 1997,
ob 12.30 na naslovu Dominvest Jesenice,
odpiranje vodi Hugo Oitzl, Pod Gozdom št.
2, Jesenice, tel. 064/81-045 faks 064/84-155.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dominvest Jesenice, p.o.,
kont. oseba Ana Koenig,  Pod Gozdom 2,
Jesenice, tel. 064/81-142, faks: 064/84-155.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 do 10.000 SIT.

Način plačila:  gotovina ali na račun št.
51530-601-13474.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 20. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Jesenice, Titova 78, Jesenice, župan dr. Bo-
židar Brudar.

Občina Jesenice

Ob-3880

Na podlagi 20. člena zakona o financiranju
javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 23/92,
30/92, 52/92 in 7/93) Občina Dobrepolje, Vi-
dem 35, Videm-Dobrepolje razpisuje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

investicijskega vzdrževanja lokalnih cest
v Občini Dobrepolje

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za investicijsko vzdrževanje
na lokalnih cestah na območju Občine Do-
brepolje v letu 1997.

2. Investitor del je Občina Dobrepolje,
Videm 35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa
župan Anton Jakopič.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 14,000.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure v prosto-
rih Občine Dobrepolje Videm 35, Vi-
dem-Dobrepolje.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: popolnost ponudbe, reference,
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ponudbena cena, način plačila in fiksnost
cen, opcija ponudbe, druge ugodnosti. Po-
nudba z najnižjo ceno ni nujno najugod-
nejša.

6. Rok za dostavo ponudb je 10. delovni
dan od datuma objave tega razpisa v Urad-
nem listu RS do 8.30. Pri tem se dan objave
(datum Uradnega lista RS) ter sobote, nede-
lje in prazniki ne štejejo kot delovni dnevi.
Ponudniki ponudbe lahko pošljejo po pošti
ali dostavijo osebno na naslov Občina Do-
brepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepo-
lje, v zapečateni kuverti z oznako “Razpis
za vzdrževanje LC“ - Ne odpiraj.

7. O dnevu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki obveščeni pisno.

8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Dobrepolje

Št. 96/97 Ob-3881

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 za
A) Preplastitev ceste L-5668 v naselju

Fokovci-Prosenjakovci
B) Asfaltiranje ceste v Ivanovcih
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Moravske Toplice, kontaktna
oseba: mag. Milan Šadl, soba št. 5, Kranjče-
va 3, Moravske Toplice, tel. št. 069/48-820,
faks 069/38-502.

2. Predmet javnega razpisa so:
A) Obnovitvena dela na cesti L - 5668

Fokovci - Prosenjakovci,
B) Asfaltiranje ceste v Ivanovcih.
3. Orientacijska vrednost naročila zna-

ša:
pod A) 30,000.000 SIT,
pod B) 6,000.000 SIT.
4. Rok pričetka in dokončanja del je 1

mesec po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri izvajalca: cena, plačilni po-
goji in druge ugodnosti, reference.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje 20 dni po objavi razpisa
do 15. ure na naslov Občina Moravske To-
plice, prevzemnik Marjana Granfol, soba št.
3, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, tel.
št. 069/48-820, faks 069/38-502.

Zapečatene kuverte morajo biti javno oz-
načene z napisom »Ponudba - Ne odpiraj«
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila in naslovom ponudnika za vsako točko
posebej.

Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-
du z zakonom o javnih naročilih.

6. Javno odpiranje ponudb bo 22 dni po
objavi razpisa ob 11. uri na naslovu: Občina
Moravske Toplice, odpiranje vodi mag. Mi-
lan Šadl, Kranjčeva 3, Moravske Toplice,
tel. št. 069/48-820, faks 069/38-502.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa najkasneje 30 dan po objavi razpisa.

8. Zainteresirani ponudniki dvignejo raz-
pisno dokumentacijo na sedežu Občine Mo-

ravske Toplice, soba št. 5, Kranjčeva 3, Mo-
ravske Toplice, tel. št. 069/48-820, faks
069/38-502.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7 dni po objavi razpisa.

9. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu kot pod 8. točko vsak dan do 9. ure.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati 1 mesec po predaji
ponudbe.

Občina Moravske Toplice

Ob-3883

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in odredbe o obvezni vsebi-
ni razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97) Mestna občina Slovenj Gradec, Šol-
ska ulica 5, Slovenj Gradec, kot naročnik
objavlja

javne razpise
za oddajo del v Knjižnici Ksaverja

Meška Slovenj Gradec
1. Izdelava, dobava in montaža kovin-

ske knjižnične pohištvene opreme
Orientacijska vrednost del znaša

5,000.000 SIT.
Predviden rok dokončanja del je 30 dni

po podpisu pogodbe.
2. Dobava in montaža telekomunika-

cijske opreme
Orientacijska vrednost del znaša

1,000.000 SIT.
Predviden rok dokončanja del je 30 dni

po podpisu pogodbe.
3. Dobava in montaža opreme za oz-

vočenje in avdio aparatur
Orientacijska vrednost del znaša 300.000

SIT.
Predviden rok dokončanja del je 30 dni

po podpisu pogodbe.
4. Izdelava termoreflektivne zaščite na

kupoli
Orientacijska vrednost del znaša

1,500.000 SIT.
Predviden rok dokončanja del je 30 dni

po podpisu pogodbe.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo - navodila za izdelavo ponud-
be, razpisne pogoje in popise del vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure v vložišču na
sedežu Mestne občine Slovenj Gradec. Kon-
taktna oseba: Špela Pruš, tel. 0602/42-181.

K ponudbi mora biti predložena doku-
mentacija, ki je navedena v 3. točki razpi-
snih pogojev Mestne občine Slovenj Gra-
dec.

Priloge morajo biti oštevilčene po vrst-
nem redu iz 3. točke razpisnih pogojev.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije.

Ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, se ne
bodo upoštevale.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti, ki mora biti opremljena s polnim ime-
nom in naslovom firme ponudnika, z ozna-
ko “Javni razpis - Ne odpiraj” in pripisom:

1. ”Knjižnična oprema”,
2. ”Telekomunikacijska oprema”,
3. ”Ozvočenje”,
4. ”Termoreflektivna zaščita”.
Ponudbe morajo prispeti v 20 dneh po

objavi v Uradnem listu RS do 10. ure pripo-
ročeno po pošti ali oddane osebno na na-

slov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Kolikor pride
zadnji dan za oddajo ponudbe na dela prost
dan, se izteče rok za oddajo ponudbe prvi
naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po poteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, Slovenj Gradec ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči, morajo predložiti veljavno pooblastilo
za zastopanje.

Ponudbe, ki ne bodo prispele pravoča-
sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-3884

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Mestni muzej Idrija ob-
javlja

javni natečaj
za idejno rešitev prekritja dvorišča

gradu Gewerkenegg v Idriji
1. Naročnik: Mestni muzej Idrija, Pre-

lovčeva 9, Idrija.
2. Predmet razpisa je idejna rešitev za

prekritje grajskega dvorišča in sicer:
a) v minimalnem obsegu letnega prizo-

rišča z mobilno - začasno (npr. platneno)
streho,

b) maksimalno v obliki zasteklitve dvo-
rišča kot zimskega vrta.

3. Razpisna dokumentacija s podatki se
dobi na tajništvu Mestnega muzeja Idrija
tel. 065/71-135, 30 dni od objave razpisa v
Uradnem listu RS vsak delovni dan od
11. do 14. ure.

4. Pravico do udeležbe na natečeju ima-
jo vsi državljani Republike Slovenije s stal-
nim bivališčem v RS, ki dvigne razpisno
dokumentacijo in vplača stroške na ž.r.
Mestnega muzeja Idrija 52020-603-30832 v
višini 10.000 SIT.

Razpisovalec vabi k natečaju vse, ki že-
lijo ustvarjalno prispevati k čimboljši reši-
tvi natečajne naloge. Vsak udeleženec lah-
ko izdela obe varianti ali samo po eno. Iz-
brane rešitve še ne bodo osnova za izvedbo
projekta, ampak bo na osnovi le teh sklepa-
la posebna strokovna komisija o utemelje-
nosti in upravičenosti posega.

5. Pravice do udeležbe nimajo člani oce-
njevalne komisije.

6. Natečajna naloga: Mestni muzej skup-
no s podjetjem Kolektor Idrija razmišlja o
prekritju grajskega dvorišča, ki bi ta prostor
naredil bolj funkcionalen in uporaben. Dvo-
rišče se v poletnem času spremeni v prostor
letnih prireditev (koncerti, nastopi, igre,
itd...), ki pa so pogosto vprašljive zaradi
vremenskih razmer. Varianta lahke mobilne
strehe bi le te odpravila, popolna zasteklitev
dvorišča pa bi poletno sezono podaljšala
čez celo leto.

Največji problem pri izvedbi predstavlja
zaključena restavratorska podoba grajskega
dvorišča in kvaliteta, ki bi bila s posegi
nedvomno okrnjena, po drugi strani pa je
poseg zahteven predvsem iz tehničnega vi-
dika (konstrukcija strehe, sistem mobilno-
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sti, nepropusnost, odvodnjavanje, itd...). Na-
loga tako predvideva dve rešitvi in sicer
minimalno s prekritjem dvorišča za letne
prireditve (npr. ljubljanske Križanke) in
maksimalno varianto z zasteklitvijo celot-
nega dvorišča, ki pa predstavlja še zahtev-
nejši poseg. Ob tem morajo biti posegi v
obstoječo stavbno maso minimalni ali pa jih
sploh ne sme biti.

Grad Gewewrkenegg je grad iz začetka
16. st. in je danes restavriran, v njem je
mestni muzej, glasbena šola, trgovine, go-
stinska dejavnost in dvorišče kot prireditve-
ni prostor.

7. Merila za izbiro najugodnejše rešitve
so: celovitost rešitev (obe varianti), kvalite-
ta izdelka (stopnja obdelanosti, obseg izde-
lave, konstrukcijska rešitev, rešitev klimat-
skih, estetskih, akustičnih, varnostnih in
funkcionalnih problemov - kot narekuje pro-
jektna naloga), izvirnost in predvsem upo-
rabnost rešitev, prikaz v treh dimenzijah v
obliki simulacij, fotomontaž, maket ali ra-
čunalniške 3D risbe, itd, ...

8. Ocenjevalna komisija v sestavi:
– predstavnik Mestnega muzeja Idrija,
– predstavnik ZVKND Nova Gorica,
– predstavnik Ministrstva za kulturo,
– župan Občine Idrija,
– dr. Ivan Stopar, kastelolog,
– dr. Nace Šumi, umetnostni zgodovi-

nar,
– Jana Petrič, pravnik.
9. Natečaj se začne z dnevom objave.
10. Rok za oddajo del je 90 dni od obja-

ve, dela se pošljejo na naslov Mestni muzej
Idrija, Prelovčeva 9, 5280 Idrija z oznako
“Natečaj- prekritje grajskega dvorišča”. Ne
odpiraj! z naslovom pošiljatelja.

11. Ocenjevalna komisija bo delo kon-
čala v 45 dneh. O izidih natečaja bo komisi-
ja obvestila avtorje v roku 15 dni od izbora.
Nagrade in odškodnine za dela, ki bodo
ustrezala razpisnim pogojem, bodo izplača-
ne avtorjem najkasneje 30 dni po objavi
izidov.

12. Nagrade: prva nagrada in hkrati od-
kup v višini 5.000 DEM ter odškodnine za
sodelovanje pa v višini 3.000 DEM, razde-
ljenih na število udeležencev, vendar ne več-
jih od 300 DEM.

Prva nagrada izključuje pravico do
odškodnine za obe varianti.

Višina nagrade, odkupa in odškodnin se
preračuna po srednjem tečaju Banke Slove-
nije na dan izplačila v bruto znesku po po-
godbi o avtorskem honorarju.

Če na razpis ne prispe zadostno število
del, ali pa le ta po mnenju komisije ne ustre-
zajo razpisnim pogojem si komisija pridrži
pravico, da nagrade ali odškodnin v posa-
meznem primeru ali v celoti ne podeli.

Mestni muzej Idrija

Št. 012-1/96-112 Ob-3888

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Kočevje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije

poškodovanega odseka lokalne ceste na
področju Občine Kočevje v letu 1997,

brez omejitev
1. Naročnik: Občina Kočevje.

2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Kočevje, Ljub-
ljanska 26, ob plačilu 10.000 SIT na ŽR št.
51300-630-10077 – Agencija za plačilni
promet Kočevje ali na blagajni Občine Ko-
čevje, Ljubljanska 26. Strokovne informa-
cije posreduje Stanko Pleterski (tel.
061/851-390).

2. Vrednost del: 39,041.304 SIT po skle-
pu Vlade RS o razporeditvi sredstev po ob-
činah za obnovo LC.

3. Predmet razpisa:
a) sanacija LC 3611 – Borovec–Gor. Bri-

ga–Dol. Briga–Dol. Briga–M6 (Banja lo-
ka),

b) sanacija LC 3622 – Knežja lipa–Spod-
nji log,

c) sanacija LC 3604 – L 3602–Kočevje
Cvišlerji–Onek–Laze–Koprivnik k–R334.

5. Pričetek in obseg del je po dogovoru
in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela
se izvajajo po mesečnih operativnih planih.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe, (najcenejši ponudnik ni

nujno najugodnejši).
7. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

8. Rok za oddajo ponudb je trideseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na Obči-
no Kočevje, Ljubljanska 26. Ponudbe mora-
jo biti do navedenega dne in ure oddane pri
Stanku Pleterskemu, soba št. 27 oddelek za
gospodarstvo, turizem in gospodarske javne
službe.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponduba za izbiro izva-
jalca sanacijskih del na LC Občine Kočev-
je” in imenom ter naslovom ponudnika.

Investitor si pridržuje pravico izbire ene-
ga samega izvajalca.

Javno odpiranje bo tretji dan po konča-
nem zbiranju ponudb ob 12. uri v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska 26.

Če se izteče rok oddaje ponudb oziroma
dan za odpiranje ponudb na dela prost dan,
se šteje za oddajo ponudbe in čas odpiranja
ponudb prvi naslednji delovni dan.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du javnega razpisa v 15 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

Občina Kočevje

Št. 4-1/81-150/1997 Ob-3905

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: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Celje, kont. oseba Martin Žagar, dipl. inž.
el., Lava 1, Celje, tel. 063/421-460, faks
063/421-409.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: investicijsko vzdrže-
valna dela (obnova strehe) telekomunika-

cijskega centra Golovec, Jamova 15A, Ce-
lje.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 20,000.000
SIT, objava v petek, 19. 9. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek novembra 1997, in/ali zaključek decem-
bra 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.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 10. 10. 1997 do
12. ure, na naslov Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, prevzemnik Telekom
Slovenije, p.o., Poslovna enota Celje, Lava
1, 3102 Celje, tel. 063/421-301, faks
063/421-309.

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.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10. 1997
ob 8. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., Poslovna enota Celje, odpiranje vodi
Jožica Guzej, dipl. ek., Lava 1, Celje, tel.
063/421-240, faks 063/421-249, soba št.
221.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 10. 1997.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., Po-
slovna enota Celje, kont. oseba Danijela Ilič,
Lava 1, Celje, tel. 063/421-301, faks
063/421-309, soba št. 209.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 1997.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Celje, kont. oseba Martin Žagar, dipl. inž.
el. (vsak delovni dan od 8. do 9. ure), Lava
1, Celje, tel. 063/421-460, faks
063/421-409.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 18. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Tele-

kom Slovenije, p.o., Poslovna enota Celje.
Telekom Slovenije, p.o.

PE Celje

Št. 01-18/1-97 Ob-3906

Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakul-
teta, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17, ob-
javlja

javni razpis
brez omejitev za dobavo in montažo

računalniške strojne opreme
1. Naročnik je Univerza v Ljubljani,

Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, Ljubljana. Predmet razpisa je dobava in
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montaža računalniške strojne opreme po na-
slednji specifikaciji:

23 komadov osebnih računalnikov, ki
imajo naslednjo sestavo (minimalna konfi-
guracija):

– procesor Intel Pentium vsaj 166 Mhz,
– 32 MB pomnilnika, razširljiv na vsaj

128 MB,
– grafična kartica 2 MB,
– vodilo PCI,
– trdi disk zmogljivosti vsaj 2,1 GB,
– disketna enota 3,5 palca,
– 15-palčni SVGA zaslon,
– mrežna kartica 3 COM UTP,
– CD-ROM enota vsaj osemkratne hitro-

sti,
– zvočna kartica Creative labs 16 bitna,
– slušalke z mikrofonom,
– SLO tipkovnica in miška s podlogo,
– ohišje mini ali midi tower;
2 kom osebnih računalnikov z naslednjo

sestavo:
– procesor Intel Pentium vsaj 200 Mhz,
– 64 MB pomnilnika, razširljiv na vsaj

128 MB,
– grafična kartica 2 MB Static RAM,
– vodilo PCI,
– trdi disk zmogljivosti vsaj 3,1 GB,
– disketna enota 3,5 palca,
– 17-palčni SVGA zaslon TCO .25 PnP,
– modem US Robotics 56.000,
– CD-ROM enota vsaj 16× hitrosti,
– zvočna kartica 64 bitna,
– slušalke z mikrofonom,
– SLO tipkovnica in miška s podlogo,
– ohišje midi tower;
2 kom tiskalnikov:
– Epson Stylus Color 800;
5 kom tiskalnikov:
– HP Laser Jet 6L.
Vse komponente morajo biti prilagojene

za delo v operacijskih sistemih Windows 95
in Windows NT 4.0.

2. Orientacijska vrednost računalniške
opreme je: 7,000.000 SIT. Naročnik bo za-
gotovil plačilo najkasneje v roku 15 dni po
končanju del. Avans ni predviden.

3. Dobavni rok za dobavo opreme in
montažo je 15 dni po podpisu pogodbe.

4. Ponudba mora vsebovati elemente, ki
so navedeni iz odredbe o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97), predvsem pa elemente na-
štete v razpisni dokumentaciji.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– kvaliteta in zmogljivost komponent,
– cene s prometnim davkom (najnižja po-

nudba ni nujno, da je najugodnejša),
– roki dobave in montaže,
– podatki o garanciji,
– odzivni čas servisa,
– reference ponudnika s področja viso-

košolske dejavnosti,
– plačilni pogoji in druge ugodnosti po-

nudnika,
– kvaliteta in celovitost ponudbe.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-

nem razpisu, morajo poslati pisno  ponudbo
v roku 15 dni od dneva objave javnega raz-
pisa, na naslov: Univerza v Ljubljani, Eko-
nomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
Ljubljana. Ponudbe z vso potrebno doku-
mentacijo je potrebno poslati v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj”. Ponudba za

dobavo in montažo računalniške strojne
opreme Ekonomske fakultete.

7. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo po predhodni naja-
vi na telefon 1892-536 na informativnem
dnevu, ki bo v četrtek, 25. 9. 1997 ob 9. uri
v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete,
Univerze v  Ljubljani, Kardeljeva ploščad
17. Razpisna dokumentacija je na razpolago
pri Danilu Pavšiču do torka 30. 9. 1997 do
11. ure.

8. Rok prispetja ponudb je najkasneje do
petka 10. 10. 1997 po objavi, do 11. ure na
naslov: Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 17.
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 13. 10.
1997 ob 9. uri v sejni sobi dekanata Eko-
nomske fakultete v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 17. Predstavniki ponudnikov pred
začetkom javnega odpiranja izročijo komi-
siji pooblastila za sodelovanje. O izbiri po-
nudnika bodo udeleženci pisno obveščeni
najpozneje v 7 dneh od dneva sprejema skle-
pa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

9. Opcija ponudbe mora biti najmanj 30
dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Naročnik ponudniku ne prizna nobe-
nih stroškov za izdelavo ponudbe.

11. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje iz tega razpisa.

Univerza v Ljubljani
Ekonomska fakulteta

Št. 110-1/97 Ob-3914A

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slov-
enija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana,  Tržaška 19,  kot  naročnik  ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: modernizacija ceste

R 387/1412 Kalce-Hrušica
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 22. do
26. 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 M. Ovsenek, grad. teh. (tel.
061-133-50-40).

Orientacijska vrednost del znaša
43,000.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 60 dni 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 dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 10. 1997 do 8.30 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 “Moderniza-
cija ceste Kalce-Hrušica.” – M.O.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 1997
ob 9. 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-3914B

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slov-
enija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana, Tržaška 19, kot naročnik objav-
lja

javni razpis
za oddajo del: rekonstrukcija regionalne

ceste R 349/1293 skozi naselje
Videm-Sveti Jurij ob Ščavnici

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 22. do
26. 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 Dean Peršon, dipl. inž. (tel.
061-178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 60 dni 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 dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 10. 1997 do 9.30 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 “Rekonstruk-
cija reg. ceste skozi Videm.” – D.P.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 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-3914C

Na podlagi določil zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97), Republika Slov-
enija – Ministrstvo za promet in zveze –
Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Ljubljana,  Tržaška 19,  kot  naročnik  ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: obnova cestišča skozi

naselje Kojsko R 305d/1425 od km 8.660
do km 9.600

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 22. do
26. 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 Miloš Dernovšek, inž. (tel.
061-178-83-00).

Orientacijska vrednost del znaša
75,000.000 SIT.

Predviden rok izvajanja del je 6 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
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Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
so ponudbena cena, reference ponudnika,
rok izvedbe del, garancijski rok, pravoča-
sno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za
naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah
in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 20. 10. 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 “Obnova ce-
stišča skozi naselje Kojsko.” – M.D.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 10. 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-3915A

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XVI. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju: DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: priključek Slovenska

Bistrica - sever; zasaditev obcestnega
prostora

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Rok pričetka del je takoj po podpisu po-
godbe, rok dokončanja razpisanega dela je
30. 4. 1998.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.700 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 22. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Vladimir Breščak, dipl.
inž. (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 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: Priklju-
ček Slovenska Bistrica - sever; zasaditev
obcestnega prostora.” Na zunanji kuverti
mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 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. 110-1/97 Ob-3915B

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-

zije 4, Celje, (v nadaljevanju: DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: obvoznica Lendava;

izdelava PGD, PZI
Orientacijska vrednost del znaša:

58,600.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je dva
meseca po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 5.000 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 22. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Nevenka Žvokelj, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 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: Obvoz-
nica Lendava; izdelava PGD, PZI.” Na zu-
nanji kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 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. 110-1/97 Ob-3915C

Na podlagi prvega in drugega odstavka 18.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) in v skladu s programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji 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: AC Hoče - Arja vas,

pododsek Hoče - Pletovarje; projekt
vodnogospodarskih ureditev PGD, PZI,

PZR - desni pas
Orientacijska vrednost del znaša:

10,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je tri me-
sece po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.700 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 22. 9. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informaci-
je vam posreduje Marjana Potočnik, dipl.
inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 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: AC Ho-
če - Arja vas, pododsek Hoče - Pletovarje;
projekt vodnogospodarskih ureditev PGD,
PZI, PZR - desni pas.” Na zunanji kuverti
mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 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-3915Č

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju: DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: AC Hoče - Arja vas,

pododsek Pletovarje - Arja vas; projekt
vodnogospodarskih ureditev PGD, PZI,

PZR - desni pas
Orientacijska vrednost del znaša:

10,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je tri me-
sece po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.700 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 22. 9. 1997
dalje, od 7 do 15 ure, strokovne informacije
vam posreduje Marjana Potočnik, dipl. inž.
(tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 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: AC Ho-
če - Arja vas, pododsek Pletovarje - Arja
vas; projekt vodnogospodarskih ureditev
PGD, PZI, PZR - desni pas.” Na zunanji
kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 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-3915D

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju: DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: AC Fram - Slivnica -
BDC; študija hudourniškega zaledja

Hočkega potoka
Orientacijska vrednost del znaša:

6,500.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je tri me-
sece po podpisu pogodbe.

Razpisno  dokumentacijo  dobite  (plači-
lo materialnih  stroškov  2.700 SIT,  na  ŽR
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Družbe 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 22. 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 10. 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: AC
Fram - Slivnica - BDC; študija hudourniške-
ga zaledja Hočkega potoka.” Na zunanji ku-
verti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 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-3916A

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.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Trbovlje, Trg re-
volucije 25 od 24. do 25. 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 zlati kvaliteta, cena, refe-
rence, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudbe je 9. 10. 1997
do 15. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Tr-
bovlje, Trg revolucije 25. Ponudbe morajo
biti v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako
“Ne odpiraj – javni razpis – preureditev vho-
da”. Za pravočasno predloženo se bo štela
ponudba, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 10. 10.
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-3916B

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 avtomatskih drsnih

vrat
1. Predmet razpisa je dobava in monta-

ža avtomatskih drsnih vrat v poslovnem
objektu ekspoziture Jesenice, Cesta M. Ti-
ta 20.

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 Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnici Kranj, Slo-
venski trg 2 do 26. 9. 1997 med 8. in 12. uro
ter se hkrati dogovorijo za ogled objekta,
vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo.
Dvig razpisne dokumentacije po navedenem
terminu ne bo možen.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlati kvaliteta, cena, refe-
rence, garancijski rok in rok izvedbe.

6. Rok za oddajo ponudbe je 8. 10. 1997
do 14. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Kranj, Slovenski trg 2. Ponudbe morajo biti
v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – vrata”. Za pravoča-
sno predloženo se bo štela ponudba, ki bo
investitorju predložena v zgoraj določenem
roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1997
ob 9. 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

Ob-3917

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogaška
Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

poslovno-trgovskega centra Tržišče v
Rogaški Slatini do IV. gradbene faze
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-

letniška ulica 2, Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa: gradnja poslovno tr-

govskega centra Tržišče v Rogaški Slatini
do IV. gradbene faze.

3. Orientacijska vrednost del:
148,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je novem-
ber 1997. Rok za dokončanje del je marec
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.

Omejitev za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje in pod pogojem, da bo izvajalec
moral nabavljati material za gradnjo pri zna-
nem soinvestitorju projekta. Prav tako pa bo
moral del plačila za delo kompenzirati z
nabavo drugega materiala.

6. Rok za oddajo ponudb je do ponedelj-
ka 20. 10. 1997 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa, na naslov: “Občina Rogaška Slati-
na, Izletniška 2, Rogaška Slatina”.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za PTC Tržiš-
če”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 10.
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška
Slatina. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dne-
va razpisa dalje, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure, na sedežu Občine Rogaška Sla-
tina, Izletniška 2, na oddelku za okolje in
prostor pri Marjanu Ungarju. Informacije
lahko dobite na telefon 063/814-222. Rok
za dvig razpisne dokumentacije je do
6. 10. 1997.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 10.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217 Občina
Rogaška Slatina s pripisom “Javni razpis za
PTC Tržišče”.

Občina Rogaška Slatina

Ob-3918

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Komen objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca modernizacije in

rekonstrukcije lokalne ceste na območju
Občine Komen

1. Naročnik del je Občina Komen, Ko-
men št. 86.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
modernizacijo in rekonstrukcijo odseka lo-
kalne ceste L6805, v dolžini 1.300 metrov
med naseljema Komen in Krajna vas.

3. Orientacijska vrednost del znaša
22,900.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka del je takoj po
podpisu izvajalske pogodbe, dokončanja pa
20. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbene cene, predložene na popisu
del,

– fiksnost cen,
– kreditni in plačilni pogoji,
– reference izvajalca za področje razpi-

sanih del,
– garancijski rok in garancija kakovosti

izvedenih del,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši,
– ostale dodatne ugodnosti ponudnika.
6. Naročnik del si pridržuje pravico do-

ločiti eventualno manjši obseg del od razpi-
sanih z ozirom na razpoložljiva finančna
sredstva. Izvajalec v tem primeru ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka.
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7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak delovni dan med 8. in
12. uro, na sedežu Občine Komen, Ko-
men 86.

8. Ponudbe v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis za lokalno
cesto L 6805 Komen–Krajna vas” je potreb-
no dostaviti najkasneje do petka 10. 10. 1997
do 10. ure, na naslov Občina Komen, Ko-
men 86, 6223 Komen, kjer bo tudi odpira-
nje ponudb.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku desetih dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Ob-3919

Občina Komen, Komen 86, Komen na
podlagi določil zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izdelavo tehnične dokumentacije za
izgradnjo podružnične osnovne šole in

vrtca v Štanjelu
1. Investitor: Občina Komen, Komen 86,

Komen.
2. Predmet razpisa: izdelava tehnične do-

kumentacije faze idejnega projekta PGD,
PZR, PZI in PO za izgradnjo osnovne šole
in vrtca v Štanjelu.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 4,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

6. Rok za oddajo ponudbe je 21 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Pisne ponudbe
je potrebno oddati v zaprti ovojnici z ozna-
ko “Ponudba za projektiranje – OŠ in vrtec
Štanjel”, “Ne odpiraj” na naslov Občina Ko-
men, Komen 86, 6223 Komen.

7. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
3. dan po preteku roka za oddajo ponudb v
prostorih Občine Komen, Komen 86, ob
18. uri.

8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
prejmejo na Občini Komen takoj po objavi
uradnega razpisa, in sicer vsak dan v času
uradnih ur za stranke ob predhodnem plači-
lu 10.000 SIT, na ŽR Občine Komen št.
5420-630-90072, sklicevanje na št.
41-01-0-126/97.

Kontaktna oseba je Bojana Kermolj.
Vse dodatne informacije ponudniki do-

bijo na podjetju Misel, d.o.o., Cankarjeva 6,
Postojna, na tel. 067/23-738 ali 24-438, pri
Iztoku N. Čančula.

Občina Komen

Ob-3920

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: Geodetska uprava Republike Slovenije,

kont. oseba Bernarda Berden, Šaranovičeva
12, Ljubljana, tel. 178-48-57, faks
178-49-09, soba št. 405.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: 2.1. skaniranje in iz-

delava digitalnih katastrskih načrtov –
Kočevje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,200.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 13. 10. 1997 in/ali zaključek 17. 11.
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 30. 9. 1997 do 8. ure,
na naslov  Geodetska uprava Republike Slo-
venije, prevzemnik Vesna Divjak, Šarano-
vičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.

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 30. 9. 1997
ob 9. uri na naslovu: Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, odpiranje vodi Anton Ku-
pic, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
178-48-50, faks 178-49-09, soba št. 404.

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: Geodetska uprava Republi-
ke Slovenije,  kont. oseba Bernarda Berden,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 178-48-57,
faks 178-49-09, soba št. 405.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 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: 10. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Geodet-

ska uprava Republike Slovenije.
Geodetska uprava

Republike Slovenije

Ob-3921

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 Šentjur pri Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
743-546, faks: 741-446.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba telemetrij-
ske povezave in izvedbo krmiljenja za čr-
pališča vodovodnega sistema Hrastje.

Ureditev avtomatskega krmiljenja in
nadzor preko računalnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 11. 1997 in/ali zaključek 15. 12.
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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 10. 1997  do 11.
ure, na naslov Občina Šentjur, prevzemnik
tajništvo urada župana, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 063/743-118, faks 063/741-446,
soba št. 42.

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 12. uri, na naslovu: Občina Šentjur, od-
piranje vodi komisija za odpiranje ponudb,
Mestni trg 10, Šentjur, tel. 063/743-215,
faks 063/741-446, soba št. 48/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno komunalno podjetje
Šentjur, kont. oseba Gradišnik Anton, Leo-
na Dobrotinška 18, Šentjur, tel.
063/743-108, faks 063/741-018.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
2 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Način plačila: z virmanom na račun šte-
vilka: 50770-601-21714.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Javno komunalno podjetje Šentjur, kont.
oseba Gradišnik Anton, Leona Dobrotinška
18, Šentjur, tel. 063/743-108, faks 741-018.

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa:19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Jurij

Malovrh, župan.
Občina Šentjur pri Celju

Ob-3922

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 Gorenja vas-Poljane, kont. ose-
ba Ivan Petrovčič, referent za komunalno in
gospodarsko infrastrukturo, Poljanska cesta
87, Gorenja Vas, tel. 064/681-536, faks
064/681-537.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
L 7326 – Gorenja vas-Javorč, sanacija

cestišča (gramoz. popravilo asfalta),
L 7334 – Sovodenj–Nova Oselica, sana-

cija cestišča (makadam in asfalt.),
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L 7337 – Suhi Dol–Goli vrh, sanacija
cestišča (makadam in asfalt.),

L 7311 – Poljane–Javorje, sanacija ce-
stišča (makadam in asfalt).

3. Orientacijska vrednost naročila
22,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 30. dneh, začetek 30. 10.
1997 in/ali zaključek 29. 11. 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 3. 10. 1997 do 12. ure
ne glede na vrsto prenosa, na naslov Občina
Gorenja vas-Poljane, prevzemnik Anica Na-
diževec, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, tel. 064/681-536, faks 064/681-537, taj-
ništvo.

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 3. 10. 1997
ob 12.30, na naslovu: Občina Gorenja
vas-Poljane, odpiranje vodi Ivan Petrovčič,
Poljanska ceta 87, Gorenja vas, tel.
064/681-536, faks 064/681-537.

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: Občina Gorenja vas-Polja-
ne, kont. oseba Ivan Petrovčič, Poljanska
cesta 87, Gorenja vas, tel. 064/681-536, faks
061/681-537.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 10. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: 29. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ivan

Petrovčič.
Občina Gorenja vas-Poljane

Ob-3923

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 Gornja Radgona, kont. oseba
Jože Ščavničar, Partizanska 13, Gornja Rad-
gona, tel. 069/61-671, faks 069/62-438, so-
ba št. 63.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: modernizacija kra-
jevne ceste v Janhovi.

3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 60 dni.
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 13. 10. 1997 do 10.
ure, na naslov Občina Gornja Radgona,
prevzemnik tajništvo občine, Partizanska
13, 9250 Gornja Radgona, tel. 069/61-671,
faks 069/62-438, soba št. 14..

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 13. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Občina Gornja Rad-
gona, odpiranje vodi Dragan Kujundžič dipl.
prav., Partizanska 13, Gornja Radgona,
069/61-671, faks 069/62-438.

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 Gornja Radgona,
kont. oseba Jože Ščavničar, inž. gr., Parti-
zanska 13, Gornja Radgona, tel. 069/61-671,
faks 069/62-438, soba št. 63.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 10. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 51910-630-76108.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: konca izvedbe

del.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 20. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Gornja Radgona.
Občina Gornja Radgona

Ob-3937

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: ureditev trga v Pod-
bočju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 12.
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 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 11. uri, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št.
“E”.

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 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 1. 10. 1997 za 5.000 SIT na račun števil-
ka: 51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 6. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Glinšek, načelnik oddelka za gospodarsko
infrastrukturo.

Ob-3938

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: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projektne

dokumentacije za ceste v Občini Krško
(PGD, PZI).

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 25. 10. 1997 in/ali zaključek 15. 2. 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 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-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 57 – 19. IX. 1997 Stran 4351

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 11.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št.
“E”.

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 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 1. 10. 1997 za 5.000 SIT na račun števil-
ka: 51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 6. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 24. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Glinšek, načelnik oddelka za gospodarsko
infrastrukturo.

Ob-3939

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: modernizacija lokal-
nih, komunalnih in krajevnih cest v Obči-
ni Krško.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 45 dni po podpisu po-
godbe.

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 13. 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 13. 10. 1997
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpira-
nje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št. “E”.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: 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 6. 10. 1997 za 5.000 SIT na račun števil-
ka: 51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 13. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Glinšek, načelnik oddelka za gospodarsko
infrastrukturo.

Ob-3940

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: izvedba vodovoda Se-
nuše in vodovoda Senovo.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 12.
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 13. 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 13. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Občina Krško, odpira-
nje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št. “E”.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 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 6. 10. 1997 za 5.000 SIT na račun števil-
ka: 51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 13. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Franc

Glinšek, načelnik oddelka za gospodarsko
infrastrukturo.

Ob-3941

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: položitev osnovnih
asfaltov.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 dni po podpisu po-
godbe.

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 13. 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 13. 10. 1997
ob 11.30, na naslovu: Občina Krško, odpi-
ranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št.
“E”.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: 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 6. 10. 1997 za 5.000 SIT na račun števil-
ka: 51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 13. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 10. 1997.
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Ime in podpis naročnika objave: Franc
Glinšek, načelnik oddelka za gospodarsko
infrastrukturo.

Ob-3942

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: pokopališče Bresta-
nica – dostopna cesta, oporni zid, rušitev
objekta.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 31. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 12.
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 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
12. uri, na naslovu: Občina Krško, odpiranje
vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št. “E”.

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 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 1. 10. 1997 za 5.000 SIT na račun števil-
ka: 51600-630-13042.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 6. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 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

Ob-3943

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 Jesenice v sodelovanju s Skla-
dom stavbnih zemljišč Občine Jesenice,
kont. oseba Alenka Justin, Titova 78, Jese-
nice, tel. 064/81-040 int. 272, faks
064/85-039.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nakup enosobnih,

dvosobnih in trisobnih stanovanj na ob-
močju Občine Jesenice.

3. Orientacijska vrednost naročila:
25,000.000 SIT, predviden čas objave 19. 9.
1997.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: prosta stanovanja, ugodne cene.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Jesenice, prevzemnik spre-
jemna pisarna, Titova 78, 4270 Jesenice,
tel. 064/81-040, faks 064/85-039.

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. Na kuverti mora biti vidna identifika-
cija ponudnika.

Ponudniki morajo v vlogi navesti ceno
stanovanja s prometnim davkom (2%), pla-
čilne pogoje, starost in velikost stanovanja,
rok izročitve stanovanja in ostale pogoje.

Vlogi morajo ponudniki obvezno prilo-
žiti dokazilo o lastništvu stanovanja: zem-
ljiškoknjižni izpisek ali pri notarju overjeno
pogodbo o pridobitvi lastništva stanovanja,
ki ga prodajajo.

Naročnik si pridržuje pravico, da v po-
stopku analize in ocenjevanja prispelih po-
nudb opravi ogled stanovanja, o čemer bo-
do ponudniki pisno obveščeni.

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Jesenice, od-
piranje vodi Valentina Gorišek, Titova 78,
konferenčna soba, 4270 Jesenice, tel.
064/81-040, faks 064/85-039.

6. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 25. 11. 1997.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 9. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: župan

dr. Božidar Brudar, dipl. inž.
Občina Jesenice

Št. 1490 Ob-3945

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: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kont. oseba Janko Hamler, dipl. obr., Ko-
menskega 12, Ljubljana, tel. 061/13-10-103,
faks 061/13-10-194.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za prizidek k Domu
Ajda v Libeličah.

3. Orientacijska vrednost naročila
27,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 10. 1997 in/ali zaključek 31. 12.
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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
30%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Center šolskih in obšolskih dejav-
nosti, prevzemnik Valentina Ratajc, dipl.
jur., Komenskega 12/II. nadst., 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/13-10-103, faks
061/13-10-094.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, odpiranje vodi Bran-
ka Manfreda, inž. gr., Svetozarevska 10,
Maribor, tel. 062/22-97-030, faks
062/225-569.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni 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: Projekt MR, inženiring,
d.d., kont. oseba Branka Manfreda, inž. gr.,
Svetozarevska 10, Maribor, tel.
062/22-97-030, faks 062/225-569, soba št.
411, e-mail PROJEKT.MRa SIOL.NET.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 9. 1997 za 25.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
51800-601-10612.

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. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 16. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Janko

Hamler, dipl. obr.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Ob-3946

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 Brda, kont. oseba Simčič Tonka,
Trg 25. maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233,
faks 065/42-233, soba št. 20/II.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
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Navedba vsebine: strokovno nadzors-
tvo nad gradnjo objekta “prizidek k šoli
in vrtcu na Dobrovem”.

3. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT (vrednost gradnje 80,000.000
SIT).

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek 1. 10.
1997 in zaključek 31. 3. 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 29. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Brda, prevzemnici Tatja-
na Verderber in Beti Kumar, Trg 25. maja 2,
5212 Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/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 29. 9. 1997
ob 12.15, na naslovu: Občina Brda, odpira-
nje vodi Marjan Vetrih, Trg 25. maja 2,
Dobrovo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233,
soba št. 10/I.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni 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 Brda, kont. osebi
Tatjana Verderber in Beti Kumar, Trg 25.
maja 2, Dobrovo, tel. 065/42-233, faks
065/42-233, soba št. 14/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 25. 9. 1997 za 2.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
52000-630-7017.

9. Ostali podatki: Občina Brda, kont.
oseba Simčič Tonka, Trg 25. maja 2, Do-
brovo, tel. 065/42-233, faks 065/42-233, so-
ba št. 20/II.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 29. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 10. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Brda, župan Mužič Franc.
Občina Brdo

Ob-3947

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, kont.
oseba Lah Ivo, dia., Trubarjeva 5, Ljublja-
na, tel. 212-838, faks 13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: oprema za Srednjo

ekonomsko šolo v Novi Gorici, in sicer:

pohištvena oprema za učilnice, kabinete,
upravne prostore in oprema sobe za re-
kreacijo v Novi Gorici.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 2 mesecih in/ali v
60 dneh, začetek 1. 11. 1997 in/ali zaklju-
ček 1. 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 bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 20. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov LIZ-inženiring, prevzemnik
Sitar Janez, dig., Vurnikova 2, 1000 Ljub-
ljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, soba
V/511.

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 21. 10. 1997
ob 10. uri, na naslovu: LIZ-inženiring, Vur-
nikova 2, Ljubljana.

Naročnik Ministrstvo za šolstvo in šport,
odpiranje vodi Lah Ivo, dia., Vurnikova 2,
Ljubljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, so-
ba št. IV/404.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 28. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: LIZ-inženiring, p.o., kont.
oseba Sitar Janez, dig., Vurnikova 2, Ljub-
ljana, tel. 133-62-52, faks 319-245, soba št.
V/511.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 9. 1997 za 15.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
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: 20. 11. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 1. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Ivo Lah,

dia.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3948

Na podlagi prvega in drugega odstavka 18.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Občina Ilirska Bistrica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvajanje nizkogradbenih del pri obnovi
odsekov lokalnih cest, poškodovanih in

uničenih v zimi 1996/97, na območju
Občine Ilirska Bistrica

1. Naročnik del: Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.

2. Predmet razpisa:
a) obnova odseka lokalne ceste L 3219

Dolnji Zemon–Gornji Zemon, v dolžini
I = 1,800 km,

b) obnova odsekov lokalne ceste L 3210
Knežak–Bač, v dolžini I = 1,600 km,

c) obnova odsekov lokalne ceste L 3214
Koseze–Velika Bukovica, v dolžini
I = 1,500 km.

3. Orientacijska vrednost del znaša
19,613.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka gradnje je ok-
tober 1997 dokončanje pa november 1997.

5. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancijski rok in garancija kakovosti

izvedenih del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Investitor si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg tudi sklene ustrez-
na pogodba. Izvajalec v tem primeru ni upra-
vičen do odškodninskega zahtevka.

Naročnik si tudi pridržuje pravico do iz-
bire različnih izvajalcev za posamezne lo-
kalne ceste in z njimi sklenjene ločene po-
godbe.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo z navedbo predmeta razpisa (a, b, c),
oznako “Ponudba – Ne odpiraj!” ter točnim
naslovom ponudnika, je potrebno dostaviti
v zapečateni ovojnici do vključno 20. dne
po objavi tega razpisa do 12. ure, na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
Ilirska Bistrica.

Vsebina ponudbe je opredeljena v razpi-
snih pogojih.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob
10. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, (1. nadstropje).

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v desetih dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 9. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, drugo nadstropje soba
št. 5. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu v viši-
ni 5.000 SIT z virmanom na ŽR
52210-630-61220, Občina Ilirska Bistrica,
z namenom nakazila Razpisna dokumenta-
cija – obnova lokalnih cest. Informacije za
razpisana dela daje Franc Keš, po tel.
067/41-361 int. 120.

Občina Ilirska Bistrica

Št. 012-1/96-112 Ob-3951

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Kočevje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije

poškodovanega odseka lokalne ceste na
področju Občine Kočevje v letu 1997,

brez omejitev
1. Naročnik: Občina Kočevje.
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2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na sedežu Občine Kočevje, Ljub-
ljanska 26, ob plačilu 10.000 SIT na ŽR št.
51300-630-10077 – Agencija za plačilni
promet Kočevje ali na blagajni Občine Ko-
čevje, Ljubljanska 26. Strokovne informa-
cije posreduje Stanko Pleterski (tel.
061/851-390).

3. Vrednost del: 39,041.304 SIT po skle-
pu Vlade RS o razporeditvi sredstev po ob-
činah za obnovo LC.

4. Predmet razpisa:
a) sanacija LC 3611 – Borovec–Gor. Bri-

ga–Dol. Briga–M6 (Banja Loka),
b) sanacija LC 3622 – Knežja lipa–Spod-

nji log,
c) sanacija LC 3604–L 3602 – Kočevje

Cvišlerji–Onek–Laze–Koprivnik–R 334.
5. Pričetek in obseg del je po dogovoru

in v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela
se izvajajo po mesečnih operativnih pla-
nih.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe, (najcenejši ponudnik ni

nujno najugodnejši).
7. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

8. Rok za oddajo ponudb je trideseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa na Obči-
no Kočevje, Ljubljanska 26. Ponudbe mora-
jo biti do navedenega dne in ure oddane pri
Stanku Pleterskemu, soba št. 27, oddelek za
gospodarstvo, turizem in gospodarske javne
službe.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za izbiro izva-
jalca sanacijskih del na LC Občine Kočev-
je” in imenom ter naslovom ponudnika.

Investitor si pridržuje pravico izbire ene-
ga samega izvajalca.

Javno odpiranje bo tretji dan po konča-
nem zbiranju ponudb ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Kočevje, Ljubljanska 26.

Če se izteče rok oddaje ponudb oziroma
dan za odpiranje ponudb na dela prost dan,
se šteje za oddajo ponudbe in čas odpiranja
ponudb prvi naslednji delovni dan.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du javnega razpisa v 15 dneh od dneva od-
piranja ponudb.

Občina Kočevje

Št. 97-5/3 Ob-3950

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik,
objavlja, na podlagi zakona o javnih naroči-
lih (Ur. l. RS, št. 24/97)

javni razpis
za nakup prostih stanovanj

1. Kupec je Občina Kamnik, Glavni
trg 24.

2. Predmet razpisa je nakup prostih sta-
novanj, ki se nahajajo v Občini Kamnik, v
skupni vrednosti ca. 21,000.000 SIT.

3. Prednost pri izbiri bodo imela prosta
manjša, starejša in cenejša stanovanja.

4. Ponudniki so lahko pravne ali fizične
osebe.

5. Ponudniki morajo v vlogi navesti:

– ceno stanovanja s prometnim davkom
(2%),

– kdo je lastnik stanovanja,
– starost in velikost stanovanja,
– rok izročitve stanovanja.
6. Vlogi morajo ponudniki priložiti do-

kazilo o lastništvu stanovanja t.j. z.k. izpi-
sek ali pri notarju overjeno pogodbo o pri-
dobitvi lastništva na stanovanju, ki ga pro-
dajajo.

7. Ponudniki morajo ponudbo poslati
najkasneje v dvajsetih dneh po objavi, v
zaprti kuverti z oznako “Razpis za nakup
stanovanj objavljen v Uradnem listu RS” na
naslov: Občina Kamnik, Oddelek za okolje
in prostor, Glavni trg 24.

8. Odpiranje ponudb bo javno, tretji de-
lovni dan po izteku razpisnega roka, ob
10. uri v sejni sobi št. 9, Občine Kamnik,
Glavni trg 24.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v roku 20 dni po odpiranju ponudb oziro-
ma po potrditvi izida razpisa na Občinskem
svetu.

Vse podrobnejše informacije ponudniki
dobijo na Občini Kamnik, oddelek za okolje
in prostor, tel. 817-087.

Občina Kamnik

Ob-3952

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in
7/93), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in na podlagi potrje-
nega letnega plana, Javno podjetje »Komu-
nala« Izola objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo
gospodarskih in osebnih vozil

1. Predmet javnega razpisa je: dobava
– 2 kom. osebno vozilo,
– 2 kom. osebno dostavno vozilo
 za vse interne operativne potrebe.
Vsa vozila naj bodo nižjega kvalitetnega

razreda do 1.600 cm3.
2. Na razpis se lahko prijavijo proizva-

jalci ali podjetja z ustreznimi registracijami
ter pooblastili o zastopanju.

3. Ponudba mora vsebovati:
3.1. točen naslov ponudnika,
3.2. potrdilo o registraciji in dovoljenju

za delo, potrdilo, da je uradni zastopnik za
RS,

3.3. vse priloge in odgovore po razpi-
snih pogojih razpisovalca,

3.4. izjavo o zagotovljenem kvalitetnem
in strokovno usposobljenem servisu.

4. Ponudbe je potrebno dostaviti v zape-
čateni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – po-
nudba na javni razpis« najkasneje do četrt-
ka, 9. 10. 1997 na naslov JP »Komunala«
Izola, Verdijeva 1. Rok velja tudi za pripo-
ročene pošiljke.

5. Rok za dobavo vozil je druga polovi-
ca leta 1997.

6. Odpiranje ponudb bo v petek, 10. 10.
1997 v prostorih JP »Komunala« Izola, Ver-
dijeva 1.

7. Ponudniki bodo obveščeni o rezulta-
tih razpisa v 15 dneh od dneva odpiranja.

8. Pogoji za izbor najugodnejšega ponud-
nika so:

1.1. cena,

1.2. plačilni pogoji,
1.3. rok dobave,
1.4. kreditiranje,
1.5. zagotavljanje tehničnih pogojev,
1.6. zagotavljanje željene tehnologije in-

vestitorja,
1.7. upoštevanje obstoječega stanja opre-

me v podjetju,
1.8. garancija,
1.9. servis,
1.10. reference ponudnika in servisa,
1.11. dosedanje izkušnje investitorja s

proizvajalci in servisom.
JP »Komunala« Izola

Št. 005-8/97-100 Ob-3953

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 Šentjur pri  Celju, kont. oseba
Marija Rataj, Mestni trg 10, Šentjur, tel.
743-546, faks 741-446.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba telemetrij-
ske povezave in izvedbo krmiljenja za čr-
pališča vodovodnega sistema Hrastje, ure-
ditev avtomatskega krmiljenja in nadzor
preko računalnika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
4,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 15. 11. 1997 in/ali 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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 10. 10. 1997 do 11.
ure, na naslov: Občina Šentjur, prevzemnik:
tajništvo urada župana, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. (063) 743-118, faks (063)
741-446, soba št. 42.

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 12. uri, na naslovu: Občina Šentjur, od-
piranje vodi komisija za odpiranje ponudb,
Mestni trg 10, Šentjur, tel. (063) 743-215,
faks (063) 741-446, soba št. 48/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 11. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Javno komunalno podjetje
Šentjur, kont. oseba Gradišnik Anton, Leo-
na Dobrotinška 18, Šentjur, tel. (063)
743-108, faks (063) 741-018.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
2 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50770-601-21714.

9. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Javno komunalno podjetje Šentjur, kont.
oseba: Gradišnik Anton, Leona Dobrotinška
18, Šentjur, tel. (063) 743-108, faks
741-018.

Ponudba mora veljati do: 30. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Jurij

Malovrh, župan.
Občina Šentjur pri Celju

Št. 352-86/9-97 Ob-3954

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Rogaška
Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

poslovno trgovskega centra Tržišče v
Rogaški Slatini do IV. gradbene faze
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina, Iz-

letniška ulica 2, Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa: gradnja poslovno tr-

govskega centra Tržišče v Rogaški Slatini
do IV. gradbene faze.

3. Orientacijska vrednost del:
148,000.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je novem-
ber 1997. Rok za dokončanje del je marec
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (zahtevani avans, mož-

nost kreditiranja ali zamika plačil, po me-
sečnih situacijah),

– reference,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo ponudbenih del,
– garancijski rok in
– druge ugodnosti.
Omejitev za izbiro najugodnejšega po-

nudnika je fiksna cena na enoto do konca
gradnje in pod pogojem, da bo izvajalec
moral nabavljati material za gradnjo pri
znanem soinvestitorju projekta. Prav tako
pa bo moral delo za izvedbo v večinskem
obsegu kompenzirati z nabavo drugega ma-
teriala.

6. Rok za oddajo ponudb je do ponedelj-
ka 20. 10. 1997 do 12. ure ne glede na vrsto
prenosa, na naslov: »Občina Rogaška Slati-
na, Izletniška 2, Rogaška Slatina«.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena »Ne odpiraj – ponudba za PTC Tr-
žišče«.

7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 10.
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška
Slatina.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine  Rogaška Slatina,
Izletniška 2 na oddelku za okolje in prostor
pri Marjanu Ungarju. Informacije lahko do-
bite na telefon 063/814-222. Rok za dvig
razpisne dokumentacije je do 6. 10. 1997.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 10.000 SIT. Nakazilo nakažete
na žiro račun št. 50730-630-10-217 Občina
Rogaška Slatina s pripisom »Javni razpis za
PTC Tržišče«.

Občina Rogaška Slatina

Št. 278/97 Ob-3955

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: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Tito-
va 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/22-819.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija planuma oz-
kotirne železniške proge v Senovem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 10. 1997 in/ali 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.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 10. 1997 do 10. ure,
na naslov CKŽ 59, Krško, Savaprojekt, p.o.,
Krško, prevzemnik Ante Markovič, dipl.
inž., CKŽ 59, 8270 Krško, tel. 0608/22-402,
faks 0608/21-246.

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 9. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi predsednik
komisije, Titova 106, Senovo, tel
0608/71-300, faks 0608/22-879.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savaprojekt, p.o., Krško,
kont. oseba Ante Markovič, dipl. inž., CKŽ
59, Krško, tel. 0608/22-402, faks
0608/21-246.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 10. 1997 za 5.000 SIT, na račun števil-
ka: ŽR 51600-601-11896.

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: 9. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o., Her-
man Kunej, dipl. inž. el.

Št. 278/97 Ob-3956

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: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Tito-
va 106, Senovo, tel. 0608/71-300, faks
0608/22-879.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija ceste
na Reštanj–Zakok.

3. Orientacijska vrednost naročila:
26,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 10. 10. 1997 in/ali 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.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 10. 1997 do 10. ure,
na naslov Savaprojekt, p.o., Krško, prev-
zemnik Ante Markovič, dipl. inž., CKŽ 59,
8270 Krško, tel. 0608/22-402, faks
0608/21-246.

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 9. 10. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi predsednik
komisije, Titova 106, Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/22-879.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Savaprojekt, p.o., Krško,
kont. oseba Ante Markovič, dipl. inž., CKŽ
59, Krško, tel. 0608/22-402, faks
0608/21-246.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 10. 1997 za 5.000 SIT, na račun števil-
ka: 51600-601-11896.

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: 9. 10. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: direktor

Rudnika Senovo, Herman Kunej, dipl. inž. el.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.

Ob-3957

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 Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: adaptacija Mulayeve
hiše.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: definirano v pogodbi.

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.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Vrhnika, Tržaška c. 1,
Vrhnika, oddelek za urejanje prostora in ko-
munalne zadeve, prevzemnik Viktor Raz-
drh, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158.

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 9. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, od-
piranje vodi Andrej Treven, dipl. inž. grad.,
Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121, faks
755-158, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Občina Vrhnika, oddelek za ure-
janje prostora in komunalne zadeve, kont.
oseba Viktor Razdrh, Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, II. nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman, na račun številka:
50110-630-810204.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Andrej

Treven, dipl. inž. grad.
Občina Vrhnika

Ob-3958

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 Divača, kont. oseba Franc Rojko
dipl. jur., Kraška cesta 32, Divača, tel.
067/60-073, faks 067/60-073.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova lokalnih cest
po zimi 96/97 na območju Občine Divača,
lokalna cesta L 3214 Škoflje–Artviže, lo-
kalna cesta L 2137 Podnanos–Otošče, lo-
kalna cesta L 6854 Misliče–Vatovlje, lo-
kalna cesta L 6867 M 10–Kačiče.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,800.000 SIT, skupaj s prometnim davkom.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 10. 1997 in/ali zaključek 16. 11.
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 29. 9. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Divača, prevzemnik spre-
jemna pisarna, Kraška cesta 32, 6215 Diva-
ča, tel. 067/60-073, faks 067/60-073.

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 30. 9. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Divača, od-
piranje vodi Franc Rojko, dipl. jur., Kraška
c. 32, Divača, tel. 067/60-073, faks
067/60-073.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni 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: Občina Divača, kont. oseba
Cerkvenik Tatjana, Kraška c. 32, Divača,
tel. 067/60-073, faks 067/60-073.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 9. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: ŽR 51420-630-90051, sklic 29. 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: 31. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 15. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Občina

Divača.

Ob-3959

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 Divača, kont. oseba Zdenka
Hreščak, dipl. ek., Kraška cesta 32, Divača,
tel. 067/60-015, faks 067/60-073.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba  vsebine:  delna  adaptacija
Zdravstvene postaje Divača.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT, skupaj s prometnim davkom.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 11.
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 9. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Občina Divača, prevzemnik spre-
jemna pisarna, Kraška cesta 32, 6215 Diva-
ča, tel. 067/60-015, faks 067/60-073.

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 Divača, od-
piranje vodi Franc Rojko, dipl. jur., Kraška
c. 32, Divača, tel. 067/60-015, faks
067/60-073.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 17. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Divača, kont. oseba
Cerkvenik Tatjana, Kraška c. 32, Divača,
tel. 067/60-015, faks 067/60-073.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 1997 za 25.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: ŽR 51420-630-90051, s pripisom
razpisna dokumentacija, sklic 9. 10. 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: 20. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Občina Divača

Ob-3960

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 Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks: 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: odprava posledic zi-
me na cestah Smrečje in Bevke.

3. Orientacijska vrednost naročila
7,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: november 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 9. 10. 1997 do 13. ure,
na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška c. 1,
Vrhnika, oddelek za urejanje prostora in ko-
munalne zadeve, prevzemnik Viktor Raz-
drh, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, tel.
755-121, faks: 755-158.

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. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja

Javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 1997
ob 14. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, od-
piranje vodi Andrej Treven, dipl. inž. grad.,
Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121, faks:
755-158, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vrhnika, oddelek za
urejanje prostora in komunalne zadeve,
kont. oseba Viktor Razdrh, Tržaška c. 1,
Vrhnika, tel. 755-121, faks: 755-158, II.
nadstropje.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 10. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: virman na račun številka:
50110-630-810204.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 3. 11. 1997.
Občina Vrhnika

Št. 347-30/95 Ob-3961

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: sanacije in obnove
lokalnih cest na območju Mestne občine
Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,800.000 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 9. 10. 1997 do 12. ure,
na naslov Mestna občina Novo mesto, Seid-
lova cesta 1, Novo mesto, prevzemnik Se-

kretariat za komunalne zadeve, Seidlova ce-
sta 1, 8000 Novo mesto, tel. 068/317-232,
faks: 068/322-731, 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 9. 10. 1997 ob
12.30 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 23. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Novo me-
sto, kont. oseba Milojevič Antonija, Seidlo-
va cesta 1, Novo mesto, tel. 317-232, faks:
068/322-731, soba št. 32/I.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 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, Novo mesto s pripisom sanacije in ob-
nove L cest – 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: 9. 12. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 7. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: Mestna

občina Novo mesto, župan Franci Koncilija.
Mestna občina Novo mesto

Ob-3963

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 Ivica Matko, Kotnikova
5, Ljubljana, tel. 178-33-82, faks
061/178-3377, soba št. 45.

2. Predmet javnega naročila:  blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine: izvedba instalacijskih
del in dobava opreme za bivalno enoto
»Kovač« pri Centru za usposabljanje, de-
lo in varstvo Črna na Koroškem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 3. 11. 1997 in/ali zaključek 30. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 15. 10. 1997 do 12.
ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, prevzemnik Darja Na-

glič, 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 Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 15. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Vladuška Cimperman, Kotnikova 5, Ljublja-
na, tel. 178-33-80, faks 178-33-77, soba št.
38.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 30. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: CUDV Črna na Koroškem,
kont. oseba Marijan Lačen, Center 144, Čr-
na na Koroškem, tel. 0602/38-110, faks
0602/38-163.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 1997.

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.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.
Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 8. 11. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Miroslav Berger.

Ob-3964

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 Grabrijan Borut, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-33-83, faks
061/178-3377, soba št. 28.

2. Predmet javnega naročila:  blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
dvigal v Domu upokojencev Sežana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 4. 11.
1997 in/ali zaključek 5. 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 9. 10. 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.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4358 Št. 57 – 19. IX. 1997

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 9. 10. 1997
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino  in  socialne  zadeve, odpiranje
vodi  Bojana  Wraber,  Kotnikova 5,  Ljub-
ljana, tel. 178-33-81, faks 178-33-77, soba
št. 40.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 24. 10. 1997.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  razpi-
sno  dokumentacijo:  Ministrstvo  za  delo,
družino  in  socialne  zadeve,  kont.  oseba
Dunja  Bubanj,  Kotnikova 5,  Ljubljana,
tel. 178-34-09, faks 061/178-34-11, soba
št. 44.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 7. 10. 1997.

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
178-34-11, soba št. 44.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 5. 12. 1997.

Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 1. 11. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: mag.
Miroslav Berger.

Ob-3965

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 Ivica Matko, Kotnikova
5, Ljubljana, tel. 178-33-82, faks
061/178-3377, soba št. 45.

2. Predmet javnega naročila: blago,
gradbena dela.

Navedba vsebine: dobava in montaža
dvigala za Dom »Matevža Langusa« Ra-
dovljica

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 3. 11. 1997 in/ali zaključek 30. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 14. 10. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, prevzemnik
Darja Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljublja-
na,  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 Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in  ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Vida  Kovačevič,  Kotnikova  5,  Ljublja-
na,  tel.  178-34-08,  faks  178-33-77,  soba
št.  38.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 29. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom »Matevža Langusa«,
kont. oseba Zvonka Štefančič, Cesta na Je-
zerca 17, Radovljica, tel. 064/715-123, faks
064/714-615.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 3. 10. 1997.

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.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 14. 11. 1997.

Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 8. 11. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: mag.
Miroslav Berger.

Ob-3966

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
061/178-33-77, soba št. 41.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme v Centru za socialno delo Murska
Sobota.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in/ali 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.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 1. 10. 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. 23.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” 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 1. 10. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Damajana Peterlin, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 178-33-84, faks 178-33-77.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni 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: Center za socialno delo
Murska Sobota, kont. oseba Anton Petko-
vič, Slovenska 44, Murska Sobota, tel.
069/31-759.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 9. 1997.

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.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.

Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 17. 10. 1997.
Ime in podpis naročnika objave: mag.

Miroslav Berger.

Ob-3967

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
061/178-33-77, soba št. 41.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme za center za socialno delo v Laš-
kem.

3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 11. 1997 in/ali 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 30. 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. 23.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
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nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Damjana  Peterlin,  Kotnikova  5,  Ljublja-
na,  tel.  178-33-84,  faks  178-33-77,  soba
št.  37.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 10. 1997.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Center za socialno delo Laš-
ko, kont. oseba Janja Peterman, Titova 3/I,
Laško, tel. 063/731-769.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 9. 1997.

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.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 11. 1997.

Datum objave razpisa: 19. 9. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 17. 10. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: mag.
Miroslav Berger.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 353-20-21/97-1850-56/3 Ob-3968

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izgradnjo odseka kanala 1,0 na
Studencih

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Mestna občina Maribor, za katero vodi
investicijo Komunalna direkcija, odseka za
gospodarske javne službe, Slovenska ul. 40,
Maribor.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
betonskega kanala DN 1000 mm v dolžini
140 m na Studencih v Mariboru.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 30. 10.
1997, zaključek 30. 11. 1997.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be: cena in merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

6. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
niki morajo ponudbe predložiti najkasneje
do 13. 10. 1997 do 12. ure, na naslov Ko-
munalna direkcija, prevzemnik tajništvo,
Slovenska ul. 40/II, Maribor. Zapečatene po-
nudbe morajo biti označene z napisom “Ne
odpiraj – Ponudba za izgradnjo kanala 1,0
na Studencih”. Na kuverti mora biti naslov
naročnika, na hrbtni strani kuverte pa na-
slov pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 13. 10. 1997 ob 13. uri v sejni sobi Ko-
munalne direkcije, Slovenska ul. 40, Mari-
bor, odpiranje bo izvedla strokovna komisi-
ja Komunalne direkcije.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bo-
do obveščeni o izidu razpisa najkasneje do
23. 10. 1997.

9. Kraj, oseba in čas v katerem zainte-
resirani ponudniki dvignejo razpisno do-
kumentacijo: Komunalna direkcija, Mari-
bor, Slovenska ul. 40, kontaktna oseba
Marjan Blassin, dipl. ek., inž., tel.
062/22-01-414, faks 062/226-551. Razpi-
sna dokumentacija je na razpolago do 7.
10. 1997 za 3.000 SIT, vsak delovnik od 8.
do 14. ure. Način plačila: z virmanom ali
položnico na račun številka:
51800-840-070-62233 z oznako “Drugi pri-
hodki za komunalne dejavnosti”.

10. Ostali podatki: dodatne informacije
se v zvezi z javnim naročilom lahko ponud-
niki dobijo na naslovu kot pod 9. točko.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
odsek za gospodarske javne službe

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Ob-3885

1. Naročnik: Občina Semič, Semič 14,
Semič, kontaktna oseba Jože Butala, tel.
068/67-083.

2. Predmet javnega naročila: obnovitve-
na dela - sanacija na lokalnih cestah po zimi
1996/97.

3. Vrednost naročenih del: 23,430.149
SIT.

4. Rok začetka del: 15. 9. 1997, rok do-
končanja del 15. 10. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena za
razpisana dela in plačilni pogoji, garancija
za izvedbo del, reference ponudnika.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 9.
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Semič.

7. Izbira izvajalca brez omejitev (18. -
42. člen ZJN). Datum objave javnega naro-
čila 22. 8. 1997 št. objave 006-15-98/97,
predvideni datum objave dodelitve naročila
12. 9. 1997.

Ime naročnika objave: Ivan Bukovec, žu-
pan.

Občina Semič

Ob-3886

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: Občina Trebnje, kont. oseba Ivanov Maj-
da, Goliev trg 5, Trebnje, tel.  068/44-040,
faks 068/44-540.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: prevozi osnovnošol-
skih otrok za šolsko leto 1997/98 na ob-
močju Občine Trebnje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: za-
četek 1. 9. 1997 in/ali zaključek 30. 6. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša cena za km prevoza.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 8. 1997
na naslovu Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na 140 po prevoženem km, najvišja cena
160 po prevoženem km.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člena ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa 18. 7. 1997.

Ime in podpis naročnika objave: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, župan Aloj-
zij Metelko, dipl. inž. agr.

Občina Trebnje

Št. 020-116/97 Ob-3894

Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo
za okolje in prostor, Župančičeva 6, Ljub-
ljana, objavlja na podlagi 3. odstavka 42.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97), sklep o izbiri najugodnejšega po-
nudnika za izdelavo strokovnih podlag za
tehnične predpise in osnutkov tehničnih
predpisov z besedili členov za gradbene pro-
izvode in objekte, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 44 -45/97.

Na osnovi predloga komisije za izvedbo
ponovnega javnega razpisa za “izdelavo
strokovnih podlag za tehnične predpise in
osnutkov tehničnih predpisov z besedili čle-
nov za gradbene proizvode in objekte s po-
dročij graditve objektov”, imenovane dne
17. 7. 1997 (št. 020-116/97), je bil s skle-
pom ministra za izvedbo razpisanih del, na-
vedenih v objavi pod točkami 2.1 in 2.2,
izbran naslednji ponudnik:

za točko razpisa 2.1: Gradbena fizika -
Univerza v Ljubljani, FGG - KSKE, Jamova
2, Ljubljana,

za točko razpisa 2.2: Električne inšta-
lacije - ni bil izbran noben ponudnik in se
del ne odda.

Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 96/97-70 Ob-3895

Na podlagi 20. člena statuta Mestne  ob-
čine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in
Ptuj, št. 11/95) in na podlagi 42. člena zako-
na o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
ter na osnovi poročila strokovne komisije,
je župan Mestne občine Ptuj v zadevi javne-
ga razpisa za nakup osnovnih sredstev, ob-
javljenega v Uradnem listu RS, št. 37/97 z
dne 20. 6. 1997, sprejel na seji kolegija dne
18. 7. 1997 naslednji sklep o izbiri ponud-
nika:

1. Za predmet javnega razpisa pod točko
A) – osebni računalniki in točko H) – zaščit-
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ni filtri, je kot najugodnejši ponudnik iz-
bran: MDS Metalka, d.d., Parmova 14, Ljub-
ljana.

2. Za predmet javnega razpisa pod točko
B), C), D) – tiskalniki HP, točko F) – li-
cenčna programska oprema Microsoft in
točko I) – usmerjevalniki sevanja, je kot
najugodnejši ponudnik izbran: Marand in-
ženiring, d.o.o., Strossmayerjeva 26, Mari-
bor.

3. Za predmet javnega razpisa pod točko
G) – aplikativna programska oprema za po-
trebe pisarniškega poslovanja, je kot naj-
ugodnejši ponudnik izbran: SRC Info, d.o.o.,
Železna cesta 18, Ljubljana.

4. Za predmet javnega razpisa pod točko
E) – 1200 linijski tiskalnik Fujitsu M3043
ni izbran noben izmed ponudnikov.

Mestna občina Ptuj

Ob-3896

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: Občina Starše, kont. oseba Vili Duc-
man, župan, Starše 93, Starše, tel.
062/688-270, faks 062/688-059.

2. Predmet javnega naročila: prevozi
učencev za šolsko leto 1997/98 za Osnovno
šolo Starše na relacijah Loka–Rošnja–Star-
še in nazaj ter Zlatoličje–Starše in nazaj.

3. Orientacijska vrednost naročila: ni bi-
la določena.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: šolsko leto 1997/98 – od
septembra 1997 do junija 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika

Edini usposobljen prevoznik – redna av-
tobusna linija.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– usposobljenost in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 8.
1997 ob 10. uri v prostorih naročnika – Ob-
čina Starše, Starše 93, Starše.

Komisija je pridobila eno ponudbo.

Cena vozovnice v eno smer za cenovni
razred od 1 do 5 km je 160 SIT od 15. 4.
1997. Otroci do 10 leta starosti imajo 50%
popust.

7. Postopek izbire izvajalca: izdaja jav-
nega naročila brez javnega razpisa (55. in
56. člen  ZJN); (Samo en usposobljen izva-
jalec 4. točka prvega odstavka 55. člena
ZJN).

Predviden datum objave dodelitve naro-
čila: 12. 9. 1997.

Ime podpis naročnika objave: Vili Duc-
man, župan.

Občina Starše

Št. 110-1/97 Ob-3915G

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja sklep o

izbiri najugodnejšega ponudnika za: AC
Šentilj-Pesnica: servis Dobrenje: komunal-
na oprema in gradbena dela, izvajalec: OMV
Istra Benz.

Vrednost znaša: 21.378.308,20 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-3915H

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja sklep o
izbiri najugodnejšega ponudnika za: nada-
ljevanje arheoloških del na AC Slivnica -
Pesnica, izvajalec: RS, Ministrstvo za kul-
turo, uprava RS za kulturno dediščino

Vrednost del znaša: 6,298.204,40 SIT.
DARS, d.d.

Ob-3935

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: Občina Logatec, kont. oseba: Ivan Po-
valej, Tržaška cesta 15, soba št. 19, Loga-
tec, tel. 061/741-270, faks 061-742930.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
vodovoda za območje Martinj hriba - grad-
bena in instalacijska dela.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,200.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanje del:

– pričetek del: september 1997,

– končanje del: oktober 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najnižja ponudbena cena za izvedbo
del,

– ugodni plačilni pogoji,

– pozitivne reference ponudnika glede
dosedanjega opravljanja del,

– rok izvedbe razpisanih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 8.
1997 na naslovu naročnika.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 6,535.482,80 SIT, najvišja cena:
7,460.641 SIT

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 47 z dne 1. VIII. 1997, Ob-3235.

Ob-3936

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: Občina Logatec, kont. oseba: Zdravko
Klemen, Tržaška cesta 15, Logatec, tel.
061/741-310, faks: 061/742-930.

2. Predmet javnega naročila: storitve;
dnevni prevozi osnovnošolskih otrok v Ob-
čini Logatec za šolsko leto 1997/98.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanje del:

– pričetek del: september 1997,

– končanje del: junij 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
nih ponudnikov:

– najnižja ponudbena cena za izvedbo
del,

– usposobljenost ponudnikov,

– pozitivne reference ponudnikov glede
dosedanjega opravljanja del,

– druge ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 8.
1997, na naslovu naročnika.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ozi-
roma najvišja cena: zaradi različnih relacij,
pogojev in načina izvedbe, cene niso direkt-
no primerljive. Konkretne cene so razvidne
iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 47 z dne 1. VIII. 1997, Ob-3234.

Občina Logatec

Št. 40303-85/97 Ob-3944

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: Občina Zagorje ob Savi, kont. oseba
Vlasta Šribar, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, tel. 0601/64-275, faks 0601/64-011,
soba št. 18.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: izvajanje dnevnih
prevozov učencev osnovnih šol v Občini
Zagorje ob Savi v šolskem letu 1997/98.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek september 1997 in/ali zaključek konec
junija (šolsko leto 1997/98).

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena za storitve, možnost za us-
klajeno in nemoteno opravljanje prevozov
učencev.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 8.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje
ob Savi.

Število prispelih ponudb: (vseh) 5 (1 ne-
veljavna)

Najnižja cena, najvišja cena: cene se raz-
likujejo glede na vrsto prevoza (kombi, av-
tobus).

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, Uradni list RS, št. 44-45.

Ime in podpis naročnika objave: župan
Občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.

Občina Zagorje ob Savi
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 97-0005491 Ob-3910

Na skupščini družbe Cetis, grafično pod-
jetje, d.d., Celje so bili dne 8. septembra
1997 sprejeti vsi sklepi kot sta jih predlaga-
la uprava in nadzorni svet in ki so bili dne 1.
avgusta 1997 objavljeni v Uradnem listu RS
in časopisu Delo, razen pod točko 8.b., v
kateri je bil na podlagi nasprotnega predlo-
ga sprejet naslednji sklep: za člane nadzor-
nega sveta – predstavnike delničarjev se iz-
volijo: Bojan Borštner, Radovan Teslič,
Drago Vračun in Milan Zupančič ter potrdi-
ta člana nadzornega sveta predstavnika de-
lavcev: Bernard Gregl in Marko Melik.

Cetis, d.d.
uprava

Ob-3887

Začasna uprava družbe Elektromontaža
d.d. Ljubljana, Tržaška 126, Ljubljana, vabi
delničarje na

1. sejo
skupščine družbe Elektromontaža

d.d. Ljubljana
Začasna uprava sklicuje sejo skupščine

v prostorih družbe na Tržaški 126, Ljublja-
na, dne 17. 10. 1997 s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsednika skupščine, pre-
števalko glasov in potrdi notarja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnika

skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu.
5. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

6. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zorske hiše.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo, ki bo
opravila revizijo v družbi se imenuje ITEO
Revizija Ljubljana.

7. Sprejem poročila o poslovanju pod-
jetja za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leta 1993, 1994, 1995
in 1996.

8. Sprejem načina pokritja negativnih re-
zultatov poslovanja v letih 1993, 1994, 1995
in 1996.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
pokritje izgube iz dobička in rezerv na pod-
lagi predloga začasne uprave in mnenja za-
časnega nadzornega sveta.

9. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta in sprejem čistopisa statuta.

Predlog sklepa: sprejme se novi statut v
predloženem besedilu.

10. Izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev.

Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-
ta se izvolijo predlagani kandidati.

11. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta pripada sejnina v predlagani višini.

12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijava za udeležbe na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj 3 dni pred zase-
danjem skupščine in to velja tako za delni-
čarje kot za pooblaščence. Rok za prijavo je
do dne 15. 10. 1997.

Prijava je možna le preko pošte oziroma
faxa, kateremu pa mora nujno slediti tudi
priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Vsa gradiva so na vpogled pri Kramarje-
vi na tel. 123-14-66.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Vse informacije se dobi pri Kramarjevi
na tel. 123-14-66 od 8. do 10. ure vsak
delavnik.

Elektromontaža d.d., Ljubljana
začasna uprava

Št. 805/97 Ob-3889

Na podlagi 37. člena statuta družbe Hme-
zad Kmetijstvo Žalec, d.d., začasna uprava
sklicuje

1. sejo skupščine
Hmezad Kmetijstvo Žalec, d.d.,

ki bo 28. oktobra 1997 ob 11. uri v sejni
sobi na sedežu družbe, Vrečarjeva 8, Žalec.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in
seznanitev z dnevnim redom.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika in
namestnika presednika skupščine in dveh
preštevalcev glasov. Seji prisostvuje vab-
ljeni notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine družbe v predlože-
nem besedilu.

3. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve o poslovanju družbe v letu 1996.

5. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me sklep o delitvi dobička za leta 1993,
1994, 1995 in 1996.

6. Dopolnitev oziroma spremembe sta-
tuta d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

7. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta. Skupščina iz-
voli predlagan nov sestav članov nadzorne-
ga sveta.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano višino sejnine za člane nadzornega
sveta.

9. Imenovanje revizorja za 1. 1997.
Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-

čunovodskih izkazov za leto 1997 se ime-
nuje družba za revizijo in davčno svetova-
nje Start, d.o.o., Ljubljana.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
so delničarjem na vpogled na sedežih pro-
izvodnih enot v Latkovi vasi, Vrbju, Arji
vasi, Celju (Šmarjeti) in na sedežu družbe
vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vkjučno
dneva zasedanja skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošiljko dostavijo družbi tako, da jo ta prej-
me najkasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pri Heleni Prepad-
nik, in sicer pol ure pred pričetkom zaseda-
nja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za
glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se izkažejo z osebnim doku-
mentom in s pisnim pooblastilom.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure ka-
sneje v istih prostorih. Skupščina bo takrat
ponovno odločala ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Hmezad Kmetijstvo Žalec, d.d.,
začasna uprava družbe

Št. 1739 Ob-3892

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Melamin kemična tovarna, d.d., Ko-
čevje, uprava družbe sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Melamin kemična

tovarna, d.d., Kočevje,
ki bo v petek, 24. oktobra 1997 ob 12.

uri v prostorih podružnice NLB, Trg zbora
odposlancev 66, Kočevje.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika skupščine, dveh preštevalcev gla-
sov, notarja in zapisnikarja ter se potrdi
dnevni red.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se izvoli predsed-
nika skupščine, dva preštevalca glasov, no-
tarja in zapisnikarja ter se potrdi dnevni red.
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2. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se

ugotovi sklepčnost.
3. Obravnava letnega poročila o poslo-

vanju za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob

mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Melamin d.d.
za leto 1996.

4. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička za leto 1996 in nerazporejenega do-
bička iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sklep
o uporabi dobička za leto 1996 in nerazpo-
rejenega dobička iz preteklih let:

1. Nerazporejeni dobiček iz preteklih let
v višini 75,719.346,81, povečan za revalo-
rizacijo do 31. 12. 1996 za 10,270.290,16
SIT ter dobiček iz leta 1996 v višini
22,044.115,55 v skupnem znesku
108,033.752,52 se uporabi na naslednji na-
čin:

– za dividende: 37,319.120 SIT,
– za nerazporejeni dobiček:

70,714.632,52 SIT.
2. Upravičenci do dividende so delničar-

ji, ki so vpisani v delniško knjigo pri Kli-
rinško-depotni družbi na dan 30. 10. 1997.
Dividenda znaša 80 SIT bruto na delnico in
se izplača delničarjem v roku 60 dni po
skupščini.

5. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog nadzornega

sveta se za revidiranje letnih računovodskih
izkazov družbe Melamin, d.d., Kočevje za
poslovno leto 1997 imenuje revizijska druž-
ba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 21.

6. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno dostavljeno družbi tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko ure-
sničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s pri-
poročeno pošto dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine, to je do vključno
20. 10. 1997 in ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 30. 9. 1997.

Delničarji lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine pisno sporočijo družbi
svoje morebitne nasprotne predloge k posa-
meznim točkam dnevnega reda.

Upravičenci do dividende so delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na
dan 30. 10. 1997.

Prosimo udeležence skupščine, da se pri-
javijo v sprejemni dvorani v prostorih po-
družnice Nove Ljubljanske banke, Trg zbo-
ra odposlancev 66, Kočevje uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino za-
stopanega kapitala (drugi sklic).

Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v

splošno kadrovskem sektorju vsak delovnik
med 8. in 10. uro.
Melamin kemična tovarna, d.d., Kočevje

uprava

Ob-3893

Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-
be Ljubečna Celje, d.d., Ljubečna, Kocbe-
kova 30, Škofja vas, začasna uprava sklicu-
je

skupščino,

ki bo v petek, 24. oktobra 1997 ob 11.
uri v dvorani Krajevne skupnosti Ljubečna,
Kocbekova 43, Ljubečna, Škofja vas, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: izvoli se
predsednik skupščine, preštevalca glasov in
ugotovitev sklepčnosti skupščine. Seji bo
prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-

na sprejme poslovnik o delu skupščine druž-
be v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnih poročil za leto 1993,
1994, 1995 in 1996 z mnenjem revizorja.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme-
jo se letna poročila družbe za leto 1993,
1994, 1995 in 1996 po predlogu uprave in
mnenju začasnega nadzornega sveta ter
mnenjem revizijske družbe za leto 1996.

4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgub iz
poslovanja za leto 1993, 1994, 1995 in 1996.

Ob pozitivnem mnenju začasnega nad-
zornega sveta je predlog sklepa začasne
uprave:

Izguba iz leta:
– 1993, ki znaša – 34,061.495,69 SIT;
– 1994, ki znaša – 24,214.610,59 SIT;
– 1995, ki znaša – 47,209.900,92 SIT;
– 1996, ki znaša – 14,896.104,91 SIT;
– skupaj – 120,382.112,11 SIT,
se pokrije v breme rezervnega sklada.
5. Imenovanje revizijske družbe za leto

1997.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: za revizijo poslovnega leta 1997 se
imenuje revizijsko hišo Coopers & Lybrand
iz Ljubljane.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Jože Avžner, 2. Janez Prekoršek,
3. Peter Špiler.

Skupščina se seznani, da je svet delav-
cev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet: 4. Rudolf Arčan, 5. Milena
Peperko.

7. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 40.000 SIT bruto za
člana in 55.000 SIT bruto za predsednika,
ob upoštevanju rasti drobnoprodajnih cen v
Republiki Sloveniji.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik
od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sed-
mih dneh po objavi tega sklica na sedežu
družbe. Začasna uprava in začasni nadzorni
svet bosta o predlogih sprejela svoja sta-
lišča najkasneje 12 dni po sklicu skupščine
in obvestila delničarje z objavo v Uradnem
listu RS.

Pravico do sodelovanja in odločanja na
skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
na dan 30. 9. 1997.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in G,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini.

Člani začasne uprave in začasnega nad-
zornega sveta se lahko udeležijo skupščine
tudi, če niso delničarji in ne glede na pred-
hodno pisno prijavo.

Glasuje se osebno oziroma po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi glasov-
nice, ki jo prejme delničar ob vstopu na
skupščino.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 12. uri v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina veljavno odločala ne glede na vi-
šino zastopanega kapitala.

Ljubečna Celje, d.d.,
začasna uprava

Št. 112/97 Ob-3924

Delniška družba Kompas Celje, turistič-
no podjetje,d.d., Glavni trg 1, Celje, sklicuje

redno skupščino družbe,

ki bo 22. 10. 1997 ob 12. uri na sedežu
družbe.

Dnevni red skupščine bo naslednji:
1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev

delovnih teles skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. točka – Zaključni račun in poslovno
poročilo za leto 1996.

3. točka – Razporeditev ugotovljenega
dobička.

4. točka – Obravnava in sprejem spre-
memb statuta družbe.

5. točka – Imenovanje nadzornega sveta.
6. točka – Poslovna politika in poslovni

načrt za leto 1997.
7. točka – Razno.
K 1. točki dnevnega reda se predlaga

izvolitev delovnega predsednika in verifi-
kacijske komisije.

K 2. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejme in po-
trdi se zaključni račun in poslovno poročilo
za leto 1996.

K 3. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: ugotovljeni do-
biček družbe za leto 1996, kakor tudi neraz-
porejeni dobiček družbe iz preteklih let se
razporedi v rezerve družbe.
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K 4. točki dnevnega reda se predlaga
sprejem naslednjega sklepa: sprejmejo se
spremembe statuta družbe v predloženem
besedilu na podlagi predloga uprave druž-
be.

K 5. točki dnevnega reda se glede na
spremembe statuta družbe, ki predvideva tu-
di nadzorni svet družbe, sestavljen iz treh
članov, predlaga sprejem naslednjega skle-
pa:

Imenuje se nadzorni svet sestavljen iz
treh kandidatov, in sicer:

– Rok Videc,

– Kristina Srabotnik in

– Milena Sitar-Matelič.

K 6. točki dnevnega reda poda uprava
družbe smernice poslovne politike in gos-
podarskega razvoja družbe in se nato pred-
laga sprejem naslednjega sklepa družbe:

Sprejme in potrdi se predlagani načrt raz-
voja družbe in smernice poslovne usmeritve
družbe za leto 1997.

V primeru nesklepčnosti skupščine se
določi ponovno zasedanje skupščine, ki bo
30. 10. 1997 ob isti uri v istih prostorih.

Gradivo za skupščino, vključno s spre-
membami in predlaganim čistopisom statu-
ta bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, v upravi družbe od 22. 9. 1997 dalje
vsak delovni dan med 12. in 14. uro.

Kompas Celje, d.d.

Št. 145-97 Ob-3925

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in sklepa urpave družbe
sklicujem

zasedanje skupščine
delniške družbe Smelt International,

d.d., Ljubljana,
ki bo v ponedeljek, 20. oktobra 1997 ob

12.30 v sejni sobi št. 1. v XV. nadstropju
poslovne stavbe WTC v Ljubljani, Dunaj-
ska 156.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-
nov ter imenovanje notarja.

Predlog sklepa: po predlogu sklicatelja
se izvoli predsednik skupščine, dva prešte-
valca glasov ter imenuje notar.

2. Izvolitev dveh članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: zaradi poteka štiriletne-
ga mandata dvema članoma nadzornega sve-
ta, se izvolita za dobo štirih let dva člana
nadzornega sveta, ki zastopata interese del-
ničarjev.

3. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1997.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov za leto 1997 se imenuje De-
loitte&Touche, d.o.o., Ljubljana.

Pri prvi točki dnevnega reda se glasuje z
dvigom rok, pri ostalih točkah pa z glasov-
nicami.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje v istih prostorih
ob 13.30 istega dne in skupščina bo veljav-
no odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Smelt International, d.d., Ljubljana
uprava

Št. 01/1997 Ob-3926

Na podlagi 14. člena statuta delniške
družbe Pionir Program lesnih izdelkov No-
vo mesto, d.d. in določb zakona o gospodar-
skih družbah sklicuje in vabi večinski delni-
čar na

redno skupščino
delniške družbe Pionir Program lesnih
izdelkov v likvidaciji Novo mesto, d.d.,

ki bo dne 20. oktobra 1997 ob 12. uri v
poslovni stavbi Real, Kočevarjeva 2, Novo
mesto, III. nadstropje.

Predlog dnevnega reda skupščine:

1. Otvoritev skupščine, preveritev izkaz-
nih dokumentov za uveljavitev pravice do
udeležbe in glasovanja na skupščini delni-
čarjev.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skup-
ščina sklepčna.

2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev
organov skupščine.

Predlog sklepa:

– sprejme se dnevni red skupščine,

– skupščino vodi zakoniti zastopnik edi-
nega delničarja,

– za notarski zapis se imenuje notarko
Marto Malič.

3. Ugotovitev prenehanja pooblastil or-
ganom delniške družbe s 15. 7. 1996.

Predlog sklepa: ugotovi se prenehanje
pooblastil organom delniške družbe.

4. Obravnava likvidacijskega programa
in likvidacijskega postopka ter poročilo o
poslovanju družbe.

Predlog sklepa: skupščina se seznani z
likvidacijskim programom in postopki.

5. Odpoklic likvidacijskega upravitelja
in imenovanje novega likvidacijskega upra-
vitelja.

Predlog sklepa:

– odpokliče se likvidacijski upravitelj,

– imenuje se likvidacijski upravitelj po
predlogu delničarjev.

Gradivo za skupščino in predlogi skle-
pov za vse točke dnevnega reda so delničar-
jem na vpogled na sedežu delniške družbe
od 13. oktobra 1997, vsak delovni dan med
12. in 13. uro.
Pionir PLI v likvidaciji Novo mesto, d.d.,

večinski delničar Golf, d.o.o., Novo
mesto

Št. 27/97 Ob-3934

Na podlagi 35. člena statuta družbe skli-
cuje direktorica

2. skupščino
družbe Varnost Celje, družba za

varovanje premoženja, d.d., Celje,
ki bo v četrtek 23. 10. 1997 s pričetkom

ob 9. uri na sedežu družbe na Miklošičevi 1
v Celju.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se predsednik skupščine ter dva pre-
števalca glasov in potrdi se predlagani no-
tar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo uprave s finančnimi izkazi za
leto 1996.

3. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa: odobri se povečanje os-
novnega kapitala v znesku 9,371.000 SIT.
Osnovni kapital družbe po izvršenem pove-
čanju znaša skupaj 40,608.000 SIT.

Povečanje kapitala se izvede z izdajo
nove serije 9.371 navadnih delnic v nomi-
nalni vrednosti po 1.000 SIT.

Prednostna pravica obstoječih delničar-
jev razen Sintala, d.d., do nakupa novih del-
nic se izključi.

Sintal, podjetje za varovanje, intervenci-
je in storitve, d.d., Ljubljana lahko uveljavi
nakupno opcijo oziroma predkupno pravico
najkasneje v roku 14 dni od datuma spreje-
ma tega sklepa, nakar njegova predkupna
pravica preneha.

4. Sprememba statuta

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in prečiščeno besedilo statuta po predlogu
nadzornega sveta in uprave.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1996.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljublja-
na.

6. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se dosedanji nad-
zorni svet družbe.

Imenuje se nov nadzorni svet družbe v
predlagani sestavi.

7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade skladno s predlogom.

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do kon-
ca zasedanja.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3 de-
lovne dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe.

Gradivo za skupščino vključno z besedi-
lom predlaganih sprememb statuta je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Varnost Celje, d.d., Miklošičeva 1, Celje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 10. uri na istem kraju. Skupščina
bo sklepčna, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Varnost Celje, d.d.,
direktorica
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Št. 27/97 Ob-3934

Na podlagi 35. člena statuta družbe skli-
cuje direktorica

2. skupščino
družbe Varnost Celje, družba za

varovanje premoženja, d.d., Celje,
ki bo v četrtek 23. 10. 1997 s pričetkom

ob 9. uri na sedežu družbe na Miklošičevi 1
v Celju.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in ime-
novanje notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se predsednik skupščine ter dva pre-
števalca glasov in potrdi se predlagani no-
tar.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la uprave za poslovno leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo uprave s finančnimi izkazi za
leto 1996.

3. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa: odobri se povečanje os-
novnega kapitala v znesku 9,371.000 SIT.
Osnovni kapital družbe po izvršenem pove-
čanju znaša skupaj 40,608.000 SIT.

Povečanje kapitala se izvede z izdajo
nove serije 9.371 navadnih delnic v nomi-
nalni vrednosti po 1.000 SIT.

Prednostna pravica obstoječih delničar-
jev razen Sintala, d.d., do nakupa novih del-
nic se izključi.

Sintal, podjetje za varovanje, intervenci-
je in storitve, d.d., Ljubljana lahko uveljavi
nakupno opcijo oziroma predkupno pravico
najkasneje v roku 14 dni od datuma spreje-
ma tega sklepa, nakar njegova predkupna
pravica preneha.

4. Sprememba statuta
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe

in prečiščeno besedilo statuta po predlogu
nadzornega sveta in uprave.

5. Imenovanje revizorja družbe za po-
slovno leto 1996.

Predlog sklepa: za revizorja družbe se
imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Ljublja-
na.

6. Razrešitev in imenovanje članov nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se dosedanji nad-
zorni svet družbe.

Imenuje se nov nadzorni svet družbe v
predlagani sestavi.

7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade skladno s predlogom.

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo
delničarji družbe, njihovi pooblaščenci in
zastopniki.

Delničarji lahko v roku 7 dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi so lahko le v pisni obliki
in razumno utemeljeni.

Pravico do glasovanja na skupščini ima-
jo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine družbe in ostanejo vpisani do kon-
ca zasedanja.

Delničarje prosimo, da svojo udeležbo
na skupščini družbe najavijo najmanj 3 de-
lovne dni pred zasedanjem skupščine v taj-
ništvu družbe.

Gradivo za skupščino vključno z besedi-
lom predlaganih sprememb statuta je vsem
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe
Varnost Celje, d.d., Miklošičeva 1, Celje.

Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob
napovedani uri, bo ponovno zasedanje iste-
ga dne ob 10. uri na istem kraju. Skupščina
bo sklepčna, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Varnost Celje, d.d.,
direktorica

Ob-3962

Na podlagi 39. člena statuta delniške
družbe Avtohiša Class, d.d., Ljubljana in
11. člena poslovnika o delu skupščine, va-
bim delničarje na

sejo skupščine
delniške družbe Avtohiša Claas, d.d.,

Ljubljana,
ki bo v torek, dne 21. oktobra ob 18. uri

v dvorani SOP Novoline, Litijska c. 51 v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave – di-

rektorja se izvolijo delovni organi skupšči-
ne.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju delniške družbe Avtohiša Class,
d.d., Ljubljana, v letu 1996 s predlogom o
oblikovanju rezerv, oblikovanju sklada last-
nih delnic in delitvi dobička.

Predlog sklepov: na predlog uprave –
direktorja in nadzornega sveta se skupščina
seznani in sprejme poročilo o poslovanju
delniške družbe Avtohiša Claas, d.d., Lju-
bljana v letu 1996.

Na predlog uprave – direktorja in nad-
zornega sveta se v skladu s 355. členom
zakona o gospodarskih družbah oblikujejo
rezerve.

Na predlog uprave – direktorja in nad-
zornega sveta so v skladu z določilom 240.
člena zakona o gospodarskih družbah obli-
kuje sklad lastnih delnic.

Po predlogu uprave – direktorja in nad-
zornega sveta sprejme skupščina sklep o
delitvi dobička za poslovno leto 1996.

4. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: na predlog uprave – di-

rektorja in nadzornega sveta se za revizorja
za poslovno leto 1997 imenuje P&S Revizi-
ja, d.o.o., Ljubljana, Linhartova 1.

5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Popolno gradivo za skupščino je od skli-

ca dalje na vpogled vsem delničarjem in
njihovim pooblaščencem na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno.

Pravico do udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki bodo najkasneje do 20. okto-
bra 1997 do 14. ure na sedežu družbe oseb-
no ali preko pooblaščenca prijavili svojo
udeležbo na skupščini.

Delničarje prosim, da morebitne nasprot-
ne predloge k posameznim točkam dnevne-
ga reda pisno sporočijo upravi – direktorju
družbe najkasneje v roku 7 dni od objave
sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 19.30. V tem pri-
meru bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Avtohiša Claas, d.d., Ljubljana
direktor

Št. 61 Ob-3969

Uprava družbe Hotel Lev, Družba za ho-
telirstvo, gostinstvo in turizem, d.d., Ljub-
ljana, Vošnjakova 1, vabi delničarje na

4. sejo skupščine
družbe Hotel Lev, d.d., Ljubljana

Uprava sklicuje sejo skupščine na sede-
žu družbe v prostorih Hotela Lev, Vošnja-
kova 1, Ljubljana, ki bo v ponedeljek dne
20. 10. 1997 s pričetkom ob 11. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsednika skupščine, pre-
števalca glasov ter imenuje notarja.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Obravnava sklepa o imenovanju revi-

zorja za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja družbe Ho-

tel Lev, d.d., Ljubljana za leto 1997 se ime-
nuje predlagana revizijska družba.

5. Sprejem poročila o poslovanju družbe
za leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju podjetja za leto 1996.

6. Sprejem delitve dobička v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se delitev do-

bička na podlagi predloga uprave in mnenja
nadzornega sveta.

7. Informacija o realizaciji že sprejetih
razvojnih usmeritev družbe za pridobitev
naziva Lev – Intercontinental preko izvedbe
generalne prenove hotela.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
razvojnih usmeritev družbe.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do sodelovanja in odločanja na

skupščini imajo delničarji, ki bodo vpisani
v delniško knjigo družbe na dan 31. 8. 1997.
Vabljene prosimo, da svojo udeležbo na
skupščini najavijo najkasneje 3 dni pred za-
sedanjem skupščine.

Zasedanja se lahko udeležijo delničarji
sami osebno, njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki. Pooblaščenci morajo imeti
pisno pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o
zakonitem zastopanju. Pooblastila morajo
biti deponirana pri upravi družbe najkasne-
je 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati:
ime in priimek, naslov in EMŠO pooblasti-
telja oziroma firmo in sedež pooblastitelja,
ter ime, priimek, rojstni datum in naslov
pooblaščenca. Prijava je možna osebno ali
preko pošte oziroma faksa, kateremu pa mo-
ra nujno slediti tudi priporočena pošta.
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Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo v sprejemnici najmanj eno uro
pred pričetkom skupščine.

Vsa gradiva so na vpogled na sedežu
družbe vsak torek med 11. in 13. uro.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane in
glasuje ne glede na število prisotnih delnic.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave sklica te skupščine, pisno sporočijo
upravi morebitne svoje pripombe, spremem-
be in dopolnitve predlogov k posameznim
točkam dnevnega reda in s tem omogočijo,
da bo uprava o njih sprejela svoje stališče
ter pripravila predloge do zasedanja skupšči-
ne.

Vse informacije se dobi pri Majdi Kern,
na tel. 320-088, vsak torek med 11. in 13.
uro.

Hotel Lev, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Ob-3891

V skladu z 287. in 288. členom zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Živi-
la Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d., Na-
klo, dne 10. 9. 1997 sporoča

nasprotne predloge

delničarja Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana.

Omenjeni delničar upravi družbe sporo-
ča, da vlaga nasprotne predloge k 3. in 6.
točki dnevnega reda 3. seje skupščine druž-
be Živila Kranj, ki bo v torek, dne 7. 10.
1997 ob 10. uri na sedežu družbe v Naklem,
Cesta na okroglo 3, in da bo poskušal ostale
delničarje prepričati, da bodo na skupščini
glasovali za njegove nasprotne predloge.

Nasprotni predlogi so naslednji:
za 3. točko dnevnega reda: sprememba

statuta družbe.
Nasprotni predlog sklepa: sprejmejo se

predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta po predlogu uprave razen spodaj navede-
nih točk, ki naj se spremenijo in glasijo:

0.2. Za točko 4.12. se doda nov podna-
slov, ki se glasi: Sklad lastnih delnic.

4.13. Družba lahko oblikuje sklad last-
nih delnic.

4.14. Družba sme pridobivati lastne del-
nice le za namene iz prve alinee 240. člena
ZGD in za nagrajevanje uprave in nadzor-
nega sveta.

Obrazložitev: Slovenski odškodninski
sklad podpira oblikovanje sklada lastnih del-
nic samo za navedena primera.

Stališče uprave: v svojem predlogu do-
polnitve statuta sta uprava in nadzorni svet
k 4.14. točki zapisala (njuno besedilo točke
4.13. je identično nasprotnemu predlogu),
da sme družba pridobivati lastne delnice le
za namene iz 240. člena ZGD in za nagraje-
vanje uprave in nadzornega sveta. Stališče
uprave je, da gre v tem primeru za statutarni
prevzem zakonskega besedila in da je kot
tak v celoti v skladu z ZGD. Po mnenju
uprave je spričo dinamike, pestrosti in večje
gibčnosti pri poslovanju družbe neracional-
no in objektivno celo škodljivo vnaprejšnje
omejevanje že itak zelo omejenih primerov
pridobivanja lastnih delnic. Ugotavlja tudi,
da Slovenski odškodninski sklad z ničemer

ne utemeljuje svojega nasprotnega predlo-
ga.

Uprava zato ne podpira nasprotnega
predloga.

0.4. Dopolnitev za 4.21. se ne sprejme.
Obrazložitev: Slovenski odškodninski

sklad meni, da je odločitev o povečanju os-
novnega kapitala tako pomembna odloči-
tev, da mora o tem odločati skupščina druž-
be na podlagi ustrezne obrazložitve in ob
vsakem povečanju posebej. Točka 4.23. pa
je popolnoma nesprejemljiva, saj se s tako
določbo postavljajo določeni subjekti v pri-
vilegiran položaj.

Stališče uprave: predlog uprave in nad-
zornega sveta glede dopolnitve besedila sta-
tuta za točko 4.21. se nanaša na nov podna-
slov Odobreni kapital z naslednjo vsebino:

4.22. Uprava družbe lahko še pet let po
vpisu te spremembe statuta v sodni register
brez posebnega sklepa skupščine osnovni
kapital družbe poveča na največ
1.198,550.000 SIT odobrenega kapitala z
izdajo novih navadnih delnic.

4.23. Uprava lahko del novih delnic iz
naslova odobrenega kapitala izda delavcem
družbe. V tem primeru je za ta del novih
delnic prednostna pravica delničarjev izklju-
čena.

4.24. Za odločitev uprave o vsebini pra-
vic iz delnic, o pogojih za izdajo delnic in o
izključitvi prednostne pravice do novih del-
nic je potrebno soglasje nadzornega sveta.

Uprava se strinja s trditvijo iz nasprotne-
ga predloga, da je vsaka odločitev o pove-
čanju osnovnega kapitala zelo pomembna
odločitev za družbo in njene delničarje. Ker
pa je v primeru družbe Živila Kranj uteme-
ljeno pričakovati njen nadaljnji dinamični
razvoj, pomeni predlagani odobreni kapital
perspektivni ukrep zagotovitve potrebnih
povečanih kapitalskih sredstev in s tem poe-
nostavitev sicer zelo zahtevne procedure po-
večanje osnovnega kapitala. Glede delne iz-
ključitve prednostne pravice delničarjev za
tisti del novih delnic, ki jih uprava nameni
delavcem družbe, pa uprava pojasnjuje, da
ne gre za vzpostavljanje določenih oseb v
priviligiran položaj, temveč zgolj za reali-
zacijo določbe ZGD, da se tudi delavcem
družbe omogoči pridobitev novih delnic. Če
takšne statutarne določbe ni, se jim delnice
iz naslova odobrenega kapitala ne morejo
izdati. Seveda pa so odločitve uprave o vse-
bini pravic iz delnic, o pogojih za izdajo
delnic in o delni izključitvi prednostne pra-
vice do novih delnic vezane na soglasje nad-
zornega sveta.

Glede na navedeno in zaradi popolne
skladnosti predloga uprave in nadzornega
sveta z ZGD uprava ne podpira nasprotnega
predloga.

0.5. Pri naslovu 5. uprava se doda nova
točka 5.7., ki glasi:

5.7. Upravi praviloma lahko pripada na-
grada tudi iz dobička družbe, če bo dobiček
glede na celotni kapital na dan zaključnega
računa družbe predstavljal donos, ki bo viš-
ji od obrestne mere za enoletne depozite.

Višina nagrade iz dobička ne sme prese-
gati 5% od dela dobička, ki je namenjen za
izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne
presegati višine šestih bruto plač člana upra-
ve, ob pogoju, da so plače usklajene z merili
Združenja manager. Uprava lahko del do-

bička, ki ji ga dodeli skupščina družbe, na-
meni tudi drugim vodilnim managerjem.
Udeležba uprave na dobičku se izplača pra-
viloma do 1/3 v gotovini, preostanek pa v
delnicah družbe.

Obrazložitev: predlog je v skladu z do-
govorom o temeljnih izhodiščih pri skup-
nem nastopanju skladov v gospodarskih
družbah.

Stališče uprave: uprava je z nadzornim
svetom oblikovala naslednji predlog bese-
dila 5.7. točke “Direktorju se za njegovo
delo zagotovi udeležba pri dobičku, ki se
lahko izplača tudi v obliki delnic:” Stališče
uprave je, da njena pravica do udeležbe na
dobičku ne more biti vezana na donos, ki
mora biti višji od obrestne mere za enoletne
depozite. To pa iz razloga, ker je obrestna
mera za enoletne depozite spričo različnih
bančnih obrestnih mer in njihovega medlet-
nega spreminjanja zelo nedoločljivo merilo.
Pa tudi gospodarska uspešnost družbe se ne
meri zgolj po višini dobička, temveč tudi po
drugih kriterijih (socialni mir, prijaznost do
okolja ipd.). Tudi glede nadaljnje kvalifika-
cije te udeležbe, kot je zapisano v nasprot-
nem predlogu, je po mnenju uprave besedi-
lo te točke statuta, ki ga predlagata uprava
in nadzorni svet, povsem v skladu z 252.
členom ZGD, ker se s statutom le zagotavlja
ta pravica, medtem ko je za določitev višine
in oblike izplačila pooblaščena skupščina.
Tako splošno rešitev narekuje tudi vloga
statuta družbe kot njenega temeljnega akta,
ki mora dolgoročno in stabilno urejati os-
novna razmerja v delniški družbi. V razliko
od navedenega pa se obravnavani nasprotni
predlog prav zaradi svoje zelo podrobne
vsebine uvršča v področje konkretnega in
vsakokratnega odločanja o letnem dobičku,
kar pa sodi v statut. Uprava je prepričana,
da bodo tako podrobno opredeljena stališča
pogosto predmet spreminjanja in dopolnje-
vanja. Pristajanje na logiko stalnega spre-
minjanja statuta zanesljivo ni v dobro druž-
be. Glede vključevanja ostalega vodilnega
osebja v delitev dobička pa uprava pripomi-
nja, da je to urejeno v njenem predlogu be-
sedila 8.3. točke.

Spričo navedenega uprava ne podpira
nasprotnega predloga.

0.6. Pri naslovu 6. nadzorni svet se točka
6.8. spremeni in se glasi:

6.8. Člani nadzornega sveta so pravilo-
ma lahko udeleženi pri delitvi dobička druž-
be, če so izpolnjeni pogoji za udeležbo upra-
ve na dobičku. Udeležba posameznega čla-
na nadzornega sveta ne sme presegati ene
povprečne bruto mesečne plače člana upra-
ve in se izplača do 1/2 v denarju, preostanek
pa v delnicah družbe.

Obrazložitev: v prvotnem predlogu upra-
va predlaga nagrado nadzornega sveta, kar
pa je nespremenljivo, saj nadzorni svet po-
stavlja in nadzira upravo. Slovenski odškod-
ninski sklad tudi meni, da je potrebno do-
ločneje opredeliti pogoje, pod katerimi je
nadzorni svet lahko udeležen na dobičku.

Stališče uprave: uprava se ne strinja z
nasprotnim predlogom in se glede obrazlo-
žitve svojega stališča smiselno sklicuje na
predhodno pojasnjevanje svojega stališča
glede udeležbe uprave na dobičku. Pripo-
minja se, da o udeležbi nadzornega sveta pri
delitvi dobička itak odloča skupščina.
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0.8. Dopolnitev k 8.3. točki se ne sprej-
me.

Obrazložitev: delitev dobička upravi je
že predhodno opredeljeno v nasprotnem
predlogu pod 0.5. točko.

Stališče uprave: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se 8.3. točka glasi: “Del
dobička se lahko po predlogu uprave razde-
li vodilnim in vodstvenim delavcem kot ude-
ležba na dobičku oziroma nagrada.” Uprava
v tem primeru opozarja samo na navidezno
neskladje med njenim predlogom in nas-
protnim predlogom. Namreč vključitev dru-
gega vodilnega osebja v udeležbo na dobič-
ku (poleg uprave) vključuje nasprotni pred-
lagatelj v 0.5. točko. Ker pa 0.5. točka vklju-
čuje določbe, ki se nanašajo zgolj na upravo,
je prav, da je vključevanje drugega vodilne-
ga osebja v udeležbo na dobičku opredelje-
no drugje oziroma tako, kot je predlagano s
strani uprave in nadzornega sveta.

Zato uprava ne podpira nasprotnega
predloga.

Za 6. točko dnevnega reda: oblikovanje
sklada lastnih delnic.

Nasprotni predlog sklepa: Sklad lastnih
delnic se ne oblikuje.

Obrazložitev: predlagatelj razlaga le
splošne zakonske določbe o pogojih in na-
činih oblikovanja sklada lastnih delnic, z
ničemer pa ne obrazloži, za katere namene
naj bi ga dejansko oblikoval, hkrati pa pred-
laga oblikovanje sklada delnic v bistveno
previsoki višini.

Stališče uprave: omenjeni predlog Slo-
venskega odškodninskega sklada je v nas-
protju z njegovim predlogom k 0.2. točki
(3. točka dnevnega reda: sprememba statuta
družbe). Ne glede na omenjeno kontradik-
tornost pa uprava pojasnjuje, da zahtevane
obrazložitve z navedbo primerov oziroma
namenov oblikovanja sklada lastnih delnic
preprosto ne more dati, ker vseh konkretnih
situacij v prihodnosti pač ne more predvide-
ti. Od uprave, katere ena od temeljnih nalog
je delati v dobro družbe, ne moremo priča-
kovati, da se bo s sklicevanjem izrednih
skupščin, torej na neracionalen in zapleten
postopek ter s časovnim zamikom odzivala
na situacije, ki narekujejo pridobivanje last-
nih delnic. Glede same višine sklada pa
uprava pripominja, da je predlagana višina
v skladu z dopustno višino po ZGD.

Glede na navedeno uprava ne podpira
nasprotnega predloga.
Živila Kranj, trgovina in gostinstvo, d.d.,

uprava družbe

Razne objave

Št. 353/38-2/96 Ob-3929

Na podlagi zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Ur. l. RS, št. 32/93) v skladu z
68. členom statuta Občine Kranjska Gora
(UVG 4/95), v skladu s 17. členom odloka –
koncesijskega akta (UVG 37/97), Občina
Kranjska Gora, objavlja

javni razpis
za oddajo koncesije za izgradnjo

kanalizacijskega omrežja in izvajanje
gospodarske javne službe zbiranje in
odvajanje komunalnih, odpadnih in
padavinskih voda v Občini Kranjska

Gora
1. Razpisovalec (koncedent): Občina

Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, Kranjska
Gora.

2. Predmet razpisa: koncesija za izgrad-
njo kanalizacijskega omrežja in izvajanje
gospodarske službe na področju zbiranja in
odvajanja komunalnih, odpadnih in pada-
vinskih voda v Občini Kranjska Gora.

3. Trajanje koncesije: koncesijsko raz-
merje za izgradnjo kanalizacijskega omrež-
ja in izvajanje gospodarske javne službe se
sklene za dobo najmanj 10 let. Trajanje kon-
cesije zavisi od amortizacijske dobe infra-
strukturnih objektov in naprav, ki so pogoj
za opravljanje koncesionirane dejavnosti in
se natančneje določi v koncesijski pogodbi.

4. Obseg koncesije: izgradnja kanaliza-
cijskega omrežja v Občini Kranjska Gora,
opravljanje gospodarske javne službe zbira-
nje, odvajanje komunalnih, odpadnih in pa-
davinskih voda na območju Občine Kranj-
ska Gora.

Rok za izgradnjo omrežja: 1. faza 1998,
v celoti – do leta 2003.

Okvirna vrednost investicije: 20 mio
DEM.

5. Koncesijska dajatev: se obračunava in
plačuje v strukturi cene enote proizvoda ali
storitve koncesionarja, način plačila pa se
podrobneje določi v koncesijski pogodbi.

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je registriran za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije,

– da ima izkušnje in reference pri gradi-
tvi in vzdrževanju sistemov za zbiranje in
odvajanje komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda ter čistilnih naprav,

– da izdela celovit projekt izgradnje ko-
munalnega sistema za zbiranje in odvajanje
komunalnih, odpadnih in padavinskih voda
na območju Občine Kranjska Gora, ki mora
vsebovati: celovit prikaz izgradnje kanali-
zacijskega sistema, primarnega kolektorja
in sekundarnega omrežja po naseljih v obči-
ni, način vključevanja obstoječih sistemov
v predložen celovit sistem, oceno vrednosti
sistema, planiran čas izgradnje s terminsko
navedbo vključevanja posameznih delov ob-
čine v sistem (faznost vključevanja), zaprto
finančno konstrukcijo investicije, za katero
vsa potrebna sredstva zagotavlja koncesio-
nar, po izgradnji pa tudi sredstva za vzdrže-
vanje sistema in zagotavljanje kvalitetnih
storitev za končne uporabnike sistema,

– da pripravi in predloži strukturo cene
in projekcijo finančnih obremenitev konč-
nih uporabnikov za ves čas trajanja konce-
sije, pri tem pa kot izhodišče upošteva ve-
ljavno zakonodajo na področju urejanja po-
litike cen komunalnih storitev v Republiki
Sloveniji,

– da izkaže sposobnost financiranja pro-
jekta z deležem lastnih sredstev,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil za-
varovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo
pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem kon-

cesije povzročijo pri koncesionarju zapo-
sleni ljudje tretji osebi, občini ali državi,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru,
če bo izbran, sprejel vse obveznosti iz odlo-
ka – koncesijskega akta in pogoje iz razpi-
sne dokumentacije,

– da skrbi za vzdrževanje kanalizacij-
skega omrežja za ves čas trajanja koncesije,

– da parafira predlog koncesijske pogod-
be, da se strinja s pogoji koncedenta,

– da odda ponudbo z vsemi prilogami v
slovenskem jeziku in da uporablja tehnične
normative in standarde, ki so v veljavi v
Republiki Sloveniji, oziroma predpise med-
narodnih organizacij, katerih uporabo Re-
publika Slovenija priznava.

8. Izbrani ponudnik bo lahko pričel z
opravljanjem koncesionirane dejavnosti z in-
vesticijskimi deli takoj, ko podpiše koncesij-
sko pogodbo, dokončati pa jih mora v skladu s
sprejetim in dogovorjenim rokom za dokon-
čanje del, kar je tudi eden izmed kriterijev za
izbiro najugodnejšega ponudnika. Razpisana
dela se lahko izvajajo po fazah vendar v dogo-
vorjenem roku. Po končani izgradnji sistema,
koncesionar opravlja dejavnost javne službe
zbiranja, in odvajanja komunalnih, odpadnih
in padavinskih voda v Občini Kranjska Gora
v skladu z določili koncesijske pogodbe.

9. Udeleženci razpisa: za pridobitev kon-
cesije lahko konkurirajo pravne in fizične
osebe, konzorcij z določenim nosilcem ali
kapitalska družba, v kateri je udeležen javni
kapital in ki izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije. Konce-
sionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če
izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za
opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.

10. Razpisna dokumentacija
Ponudbe je potrebno sestaviti v skladu z

določili:
– tega javnega razpisa,
– določili razpisne dokumentacije.
Noben ponudnik ne more sodelovati v

ponudbi drugega za isto pogodbo v kateri-
koli predstavitvi.

11. Dvig razpisne dokumentacije in in-
formacije

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo po plačani kotizaciji v višini
90.000 SIT na žiro račun Občine Kranjska
Gora št. 51530-630-50246 – razpisna, do-
kumentacija, z dnem objave v Uradnem li-
stu RS, vsak delovni dan od 8. do 12. ure v
tajništvu Občine Kranjska Gora. Informaci-
je v zvezi z razpisom dajeta: Robert Bizjak,
tel. 881-156, in Hugo Oitzl, tel. 81-045.

13. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku – predstavitev,...
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje razpisane dejavnosti,
– dokazilo, da ni v postopku prisilne po-

ravnave, stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo pristojnih organov, da ima po-

ravnane obveznosti iz naslova davkov, taks,
in drugih dajatev določenih z zakonom,

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti s področja za katero se
razpisuje koncesija in da je tehnično in ka-
drovsko usposobljen za nemoteno opravlja-
nje gospodarske javne službe,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celotnem prometu v zadnjih petih poslovnih
letih,
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– bančna garancija za resnost ponudbe –
nepreklicna in vnovčljiva na prvi poziv – v
višini 2% od vrednosti investicije,

– referenčne liste o že zgrajenih objek-
tih, ki so predmet koncesije,

– finančno konstrukcijo celotne investi-
cije, (razdeljeno po fazah gradnje z deležem
lastnih sredstev) kot dokazilo sposobnosti
ponudnika za realizacijo ponudbe,

– strukturo cene, ki jo bodo plačevali
končni uporabniki storitev iz naslova zbira-
nja, odvajanja in čiščenja komunalnih, od-
padnih in padavinskih voda – projekcija za
ves čas trajanja koncesije,

– rok izgradnje sistema (po fazah in v
celoti),

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik razpi-
sovalcu koncesije, (predlog dodatnih va-
riantnih rešitev kanalizacijskega sistema),

– navedbo pooblaščenih oseb ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
koncedenta oziroma njegovega pooblaščen-
ca v zvezi s ponudbo,

– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-
snimi pogoji,

– podatke o strokovni usposobljenosti
strokovnjakov, ki bodo vodili projekt.

14. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

I.

– končna obremenitev uporabnikov,
– višina in struktura cene po elementih

in uporabnikih na enoto, glede na kvaliteto
storitev, za dejavnost zbiranja, odvajanja ko-
munalnih, odpadnih in padavinskih voda,
za celotno obdobje trajanja koncesije,

– roki za izvedbo del – primarnega in
sekundarnega omrežja,

– strokovna usposobljenost ponudnika za
prevzem koncesije (organizacijski model
vodenja projekta) v času trajanja koncesij-
skega razmerja.

II.

– izkušnje in usposobljenost ponudnika
za izvajanje del, ki so predmet koncesije,

– doseženi rezultati dosedanjega dela, na
področjih, ki so predmet koncesije (referen-
ce),

– mednarodno veljavni certifikat kako-
vosti za opravljanje dejavnosti na področju
za katerega je razpisana koncesija,

– bonitete, ki jih ponuja bodoči konce-
sionar,

– kompletnost in preglednost ponudbe.

III. Najcenejša ponudba ni nujno najbolj
ugodna.

IV. Vse stroške v zvezi s pripravo po-
nudbe, nosijo ponudniki.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika pod I. in II. se dopolnjujejo, s tem, da
se upošteva kot osnovna merila za izbiro
pod I. tč. merila pod II. tč. pa se ob dveh
enakovrednih ponudbah upoštevajo kot od-
ločujoča pri izbiri.

Celotna ponudba mora biti jasna in čit-
ljiva, da bi izključila kakršnikoli dvom v
zvezi z besedami in številkami, mora biti
brez popravkov medvrstičnega teksta in bri-
sanja. Ponudba mora biti sestavljena v slo-
venskem jeziku, v primeru, da je sestavlje-
na v jeziku evropskih držav (angleško,
nemško, italijansko,...) pa mora biti uradno
prevedena in overjena.

15. Koncedent si pridržuje pravico, da
glede na javni interes ne sklene koncesijske
pogodbe z nobenim od ponudnikov.

16. Rok za oddajo ponudbe je 45 dni od
objave v Uradnem listu RS – najpozneje do
12. ure.

17. Naslov za oddajo ponudbe: Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora – v zaprti kuverti z navedbo:
“Ne odpiraj – razpis koncesije za kanaliza-
cijsko omrežje”.

18. Javno odpiranje ponudb bo 45. dan
od objave v Uradnem listu RS, ob 12.30 v
prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvor-
ska 1a, Kranjska Gora. V primeru, da je 30.
dan praznik ali dela prost dan, bo javno
odpiranje ponudb prvi delovni dan ob 12.30.

19. Razpisovalec bo izmed vseh prispe-
lih ponudb izbral vsaj 3 najugodnejše po-
nudbe, ki bodo uvrščene v ožji izbor.

20. Ponudniki bodo o rezultatih izbire
obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Kranjska Gora

Št. 322/97 Ob-3899

Kmetijstvo Črnci, p.o. – v stečaju, Črnci
2 – grad, Apače razpisuje

javno dražbo
za prodajo nepremičnin – poslovnih
objektov s pripadajočimi stavbnimi
zemljišči, kmetijske mehanizacije in

opreme iz sredstev stečajnega dolžnika
I. Poslovni objekti s pripadajočimi stavb-

nimi zemljišči:

1.1. Farma v Lutvercih

Parcela št. 1

Talna tehtnica s skupno neto površino
18 m2 in nezazidano stavbno zemljišče, sto-
ječa na zemljišču parc. št. 620 k.o. Lutverci,
vpisano v vl. št. 156 iste k.o., skupaj parcela
1355 m2.

Skupaj izklicna cena – 2,980.667 SIT.

Parcela št. 1 a

Funkcionalno zemljišče 569 m2, stoječe
na parc. št. 616/5 k.o. Lutverci, vpisano v
vl. št. 277 iste k.o.

Parcela št. 2

Betonski silosi, višina korit 3,5 m, skup-
na prostornina 5,06 m3 in nezazidano stavb-
no zemljišče, stoječe na parc. št. 61 k.o.
Lutverci, vpisana v vl. št. 156 iste k.o., sku-
paj parcela 2498 m2.

Skupaj izklicna cena – 13,484.740 SIT.

Parcela št. 2a

Funkcionalno zemljišče 1154 m2, stoje-
če na parc. št. 616/5, k.o. Lutverci, vpisano
v vl. št. 277 iste k.o.

Izklicna cena – 1,154.000 SIT.

Parcela št. 3

Hlev z neto površino 1172 m2 in funk-
cionalno nezazidano stavbno zemljišče z zu-
nanjo ureditvijo, stoječi na parc. št. 620 k.o.
Lutverci, vpisani v vl. št. 156 iste k.o., sku-
paj parcela 2080 m2.

Skupaj izklicna cena – 11,759.786 SIT.

Parcela št. 3a

Funkcionalno zemljišče 1955 m2, stoje-
če na parc. št. 616/5 k.o. Lutverci, vpisano v
vl. št. 277 iste k.o.

Izklicna cena – 1,955.000 SIT.

Parcela št. 3b

Funkcionalno zemljišče 400 m2, stoječe
na parc. št. 623/5 k.o. Lutverci, vpisani v vl.
št. 156 iste k.o.

Izklicna cena – 752.000 SIT.

Parcela št. 5

Hlev z neto površino 1172 m2 in funk-
cionalno nezazidano stavbno zemljišče z zu-
nanjo ureditvijo, stoječi na parc. št. 620 k.o.
Lutverci, vpisani v vl. št. 156 iste k.o., sku-
paj parcela 2080 m2.

Skupaj izklicna cena – 11,759.786 SIT.

Parcela št. 5a

Funkcionalno zemljišče 4533 m2, stoje-
če na parc. št. 616/5 k.o. Lutverci, vpisani v
vl. št. 277 iste k.o.

Izklicna cena – 4,533.000 SIT.

Parcela št. 5b

Stavbno zemljišče – gnojna jama 400
m2, stoječa na parc. št. 623/5 k.o. Lutverci,
vpisana v vl. št. 156 iste k.o.

Izklicna cena – 2,831.382 SIT.

Parcela št. 6

Stari hlev – karantenski, s skupno neto
površino 120 m2 in funkcionalno nezazida-
no stavbno zemljišče, stoječ na parc. št. 620
k.o. Lutverci, vpisan v vl. št. 156 iste k.o.
skupaj parcela 2141 m2.

Skupaj izklicna cena – 4,192.291 SIT.

Parcela št. 7

Betonsko skladišče s skupno neto povr-
šino 216 m2 in stavbno nezazidano zem-
ljišče, stoječe na parc. št. 620 k.o. Lutverci,
vpisano v vl. št. 156 iste k.o. skupaj parcela
1903 m2.

Skupaj izklicna cena – 6,876.512 SIT.

Parcela št. 8

Hlev z neto površino 1172 m2 in funk-
cionalno nezazidano stavbno zemljišče z zu-
nanjo ureditvijo, stoječi na parc. št. 620 k.o.
Lutverci, vpisani v vl. št. 156 iste k.o., sku-
paj parcela 1840 m2.

Skupaj izklicna cena – 11,308.586 SIT.

Parcela št. 8a

Črpališče vode s skupno neto površino
16 m2 in nezazidano stavbno zemljišče, sto-
ječe na parc. št. 620 k.o. Lutverci, vpisano v
vl. št. 156 iste k.o., skupaj parcela 1022 m2.

Skupaj izklicna cena – 1,237.330 SIT.

Parcela št. 8b

Funkcionalno zemljišče 438 m2, stoječe
na parc. št. 623/5 k.o. Lutverci, vpisani v vl.
št. 156 iste k.o.

Izklicna cena – 823.440 SIT.

Parcela št. 10

Hlev z neto površino 1171 m2 in funk-
cionalno nezazidano stavbno zemljišče z zu-
nanjo ureditvijo, stoječi na parc. št. 620 k.o.
Lutverci, vpisani v vl. št. 156 iste k.o., sku-
paj parcela 1832 m2.

Skupaj izklicna cena – 11,293.546 SIT.

Parcela št. 10a

Stavbno nezazidano zemljišče 3575 m2,
stoječe na parc. št. 620 k.o. Lutverci, vpisa-
ni v vl. št. 156 iste k.o.

Izklicna cena – 3,575.000 SIT.
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Parcela št. 10b

Stavbno zemljišče – gnojna jama 438

m2, stoječa na parc. št. 623/5 k.o. Lutverci,

vpisana v vl. št. 156 iste k.o.

Izklicna cena – 2,831.382 SIT.

Veterinarska postaja, delavnica, uprav-

na zgradba

Veterinarska postaja, delavnica neto po-
vršina 162 m2, upravna zgradba z neto povr-

šino 72 m2 in funkcionalnim zemljiščem,

stoječe na parc. št. 552 k.o. Lutverci, vpisa-

no v vl. št. 28 iste k.o., skupaj 966 m2.

Skupaj izklicna cena – 7,787.166 SIT.

1.2. Farma v Žihlavi

Parcela št. 1

Funkcionalni objekt z neto površino 163

m2 in pripadajoče funkcionalno nezazidano

stavbno zemljišče z zunanjo ureditvijo, sto-

ječe na parc. št. 789/1 k.o. Slaptinci, vpisano

v vl. št. 298 iste k.o., skupaj parcela 466 m2.

Skupaj izklicna cena – 4,283.977 SIT.

Parcela št. 2

Odprto montažno armirano beton.  skla-

dišče s skupno neto površino 427 m2 in pri-
padajoče stavbno zemljišče z zunanjo ure-

ditvijo, stoječe na parc. št. 789/1 k.o. Slap-

tinci, vpisano v vl. št. 298 iste k.o., skupaj

parcela 844 m2.

Skupaj izklicna cena – 13,634.020 SIT.

Parcela št. 3

Odprto montažno skladišče – delavnica

s skupno neto površino 305 m2 in pripadajo-

če stavbno zemljišče z zunanjo ureditvijo,
stoječe na parc št. 789/1 k.o. Slaptinci, vpi-

sano v vl. št. 298 iste k.o., skupaj parcela

1014 m2.

Skupaj izklicna cena – 10,437.528 SIT.

Parcela št. 4

Silosi višine 3,75 m s skupno prostorni-

no 4.500 m3 in stavbno zemljišče, stoječi na

parc. št. 789/2 k.o. Slaptinci, vpisani v vl.

št. 298 iste k.o., skupaj parcela 1955 m2.

Skupaj izklicna cena – 9,554.500 SIT.

Parcela št. 5

Talna tehtnica za tehtanje živine, neto

površine 24 m2 in nezazidano stavbno zem-
ljišče, stoječa na parc. št. 791 k.o. Slaptinci,

vpisana v vl. št. 298 iste k.o., skupaj parcela

5179 m2.

Skupaj izklicna cena – 3,773.606 SIT.

Parcela št. 6

Hlev z neto površino 653 m2 in funkcio-

nalno nezazidano stavbno zemljišče z zuna-

njo ureditvijo, stoječ na parc. št. 789/1 k.o.

Slaptinci, vpisano v vl. št. 298 iste k.o.,
skupaj parcela 1938 m2.

Skupaj izklicna cena – 6,936.666 SIT.

Parcela št. 6a

Stavbno nezazidano zemljišče 332 m2,
stoječe na parc. št. 789/1 k.o. Slaptinci, vpi-

sano v vl. št. 298 iste k.o.

Izklicna cena – 232.400 SIT.

Parcela št. 7

Hlev z neto površino 653 m2 in funkcio-

nalno nezazidano stavbno zemljišče z zuna-

njo ureditvijo, stoječ na parc. št. 789/1 k.o.

Slaptinci, vpisano v vl. št. 298 iste k.o.,
skupaj parcela 1853 m2.

Skupaj izklicna cena – 6,792.166 SIT.

Parcela št. 7a

Stavbno nezazidano zemljišče 554 m2,
stoječe na parc. št. 789/1 k.o. Slaptinci, vpi-

sano v vl. št. 298 iste k.o.

Izklicna cena – 387.800 SIT.

Parcela št. 8

Hlev z neto površino 653 m2 in funkcio-

nalno nezazidano stavbno zemljišče z zuna-

njo ureditvijo, stoječ na parc. št. 789/1 k.o.

Slaptinci, vpisano v vl. št. 298 iste k.o.,

skupaj parcela 1853 m2.

Skupaj izklicna cena – 6,792.166 SIT.

Parcela št. 8a

Stavbno nezazidano zemljišče 714 m2,

stoječe na parc. št. 789/1 k.o. Slaptinci, vpi-
sano v vl. št. 298 iste k.o.

Izklicna cena – 499.800 SIT.

Parcela št. 9

Hlev z neto površino 653 m2 in funkcio-
nalno nezazidano stavbno zemljišče z zuna-

njo ureditvijo, stoječi na parc. št. 789/1 k.o.

Slaptinci, vpisan v vl. št. 298 iste k.o., sku-

paj parcela 1853 m2.

Skupaj izklicna cena – 6,792.166 SIT.

Parcela št. 9a

Stavbno nezazidano zemljišče 829 m2,

stoječe na parc. št. 789/1 k.o. Slaptinci, vpi-

sano v vl. št. 298 iste k.o.

Izklicna cena – 580.300 SIT.

Parcela št. 10

Hlev z neto površino 653 m2 in funkcio-

nalno nezazidano stavbno zemljišče z zuna-
njo ureditvijo, stoječi na parc. št. 789/1 k.o.

Slaptinci, vpisan v vl. št. 298 iste k.o., sku-

paj parcela 1853 m2.

Skupaj izklicna cena – 6,960.466 SIT.

Parcela št. 10a

Stavbno nezazidano zemljišče 1298 m2,

stoječe na parc. št. 789/1 k.o. Slaptinci, vpi-

sano v vl. št. 298 iste k.o.

Izklicna cena – 908.600 SIT.

1.3. Mlin skladišče na lokaciji Podgorje
Vizjak

Gospodarsko poslopje stoječe na parc.

št. 381/2 k.o. Konjišče, vpisano v vl. št. 3
iste k.o. s površino 350 m2 in dvoriščem na

isti parc. št. s površino 576 m2.

Skupaj izklicna cena – 1,062.267 SIT.

1.4. Hlevi za govedo na lokaciji Drob-

tinci–Stogovci

Dva hleva za govedo, gnojne jame, silo-

si in tehtnice za tehtanje živine, vse stoječe

na parc. št. 323, vpisano v vl. št. 39, parc. št.

313/2, vpisano v vl. št. 30, parc. št. 311/1,

311/9 in 311/10, vse vpisano v vl. št. 35, vse

k.o. Drobtinci.

Skupaj izklicna cena – 37,427.667 SIT.

1.5. Kmetijsko zemljišče – njiva parc. št.

88/5 k.o. Črnci

Ležeče ob asfaltni cesti, po prostorskih

planih predvideno za gradnjo, skupne povr-

šine 9,39 ara.

Skupaj izklicna cena – 1,071.670 SIT.

1.6. Hlevi za govedo v Žepovcih

Zaključen kompleks parc. št. 11/1 k.o.

Žepovci, vpisano v vl. št. 384 iste k.o.

Skupaj izklicna cena – 6,895.546 SIT.

1.7. Hlevi telečnjaki na lokaciji Črnci

Vse stoječe na parc. št. 107/3 k.o. Črnci,

vpisano v vl. št. 39 iste k.o.

Skupaj izklicna cena – 5,118.455 SIT.

1.8. Hlev za teleta v Črncih

Stoječ na parc. št. 114/2 k.o. Črnci, vpi-

sano v vl. št. 39 iste k.o.

Skupaj izklicna cena – 927.189 SIT.

1.9. Skladišče Lutverci

Gospodarsko poslopje, stoječe na parc.
št. 194/9 k.o. Lutverci, vpisano v vl. št. 202

iste k.o.

Skupaj izklicna cena – 964.224 SIT.

1.10. Odprto skladišče v Vidmu

Stoječe na parc. št. 194/9 k.o. Jamna,

vpisano v vl. št. 202 iste k.o.

Skupaj izklicna cena – 1,399.932 SIT.

1.11. Črnci mlin

Stoječ na parc. št. 131/5 in 131/4, k.o.
Črnci, oboje vpisano v vl. št. 42 iste k.o. in

parc. št. 131/7 in 132/3 iste k.o., oboje vpi-

sano v vl. št. 407 iste k.o.

Skupaj izklicna cena – 5,730.566 SIT.

1.12. Hlev za govedo v Apačah

S pripadajočim zemljiščem, vse parc. št.

531/1, 600/1 in 603/1 k.o. Črnci, vse vpisa-

no v vl. št. 78 in parc. št. 532/1, vpisana v
vl. št. 222 ter parc. št. 601, vpisana v vl. št.

308, vse k.o. Apače.

Skupaj izklicna cena – 7,218.864 SIT.

1.13. Stavbno zemljišče – parc. št. 1010/

6 k.o. Drobtinci

Skupaj površina 1660 m2.

Skupaj izklicna cena – 1,437.511 SIT.

1.14. Objekt, v uporabi Društva upoko-

jencev Negova

Stoječ na parc. št. 1205/3 k.o. Negova,

vpisano v vl. št. 356 iste k.o.

Skupaj izklicna cena – 3,619.751 SIT.

1.15. Hlev v Negovi – pri stanovanjih

Stoječ na parc. št. 1209/2 k.o. Negova

Skupaj izklicna cena – 2,096.711 SIT.
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II. Stanovanja

Zap. Stanovanje Uporab. Izklicna
št. površina cena

1. Stanovanje v Biserjanah št. 23 64,70 m2 1,263.591 SIT
2. Stanovanje v Žihlavi 5A 52,80 m2 2,140.934 SIT
3. Stanovanje v Žihlavi 5A 43,40 m2 1,802.018 SIT
4. Stanovanje v Žihlavi 5A 48,20 m2 1,952.423 SIT
5. Stanovanje v Žihlavi 5A 56,50 m2 2,290.062 SIT
6. Stanovanje v Žihlavi 5A 32,70 m2 1,357.742 SIT
7. Stanovanje v Žihlavi 5A 53,95 m2 1,452.955 SIT
8. Stanovanje v Črncih 25 (prazno) 53,95 m2 969.921 SIT
9. Stanovanje v Črncih 55 (prazno) 43,48 m2 821.558 SIT

III. Kmetijski stroji in oprema

Zap. Naziv Inv. Leto Izklicna cena
št. št. izdel. – SIT

1. plug štiribrazdni 0075 1977 26.000
2. plug 5/6 IMT 0393 1983 26.000
3. traktor IMT 5200 0137 1982 340.000
4. kombajn Zmaj 170 0646 1986 320.000 po delih
5. kombajn za sladk. peso 0186 1982 230.000 po delih
6. kombajn Zmaj 162

z adapterjem št. 1289 0586 1983 192.000
7. žlica za nakladanje

skladkorne pese 1153 1986 25.000
8. kombajn Zmaj 162 0664 1985 320.000 po delih
9. traktor IMT 5200 (motor) 1286 1983 150.000
10. sejalnica šestredna OLT 0550 1983 91.000
11. škropilnica

Agromehanika 600 L 0688 1988 32.000
12. kombajn Zmaj 170-žit.

in kor. hederom št. 961 0888 1987 500.000 po delih
13. traktor IMT 539 0611 1980 129.000 novo
14. cisterna Creina 6000 L 0618 1987 228.000 novo
15. kultivator za koruzo

KMK – 4 0608 1985 18.000 novo
16. kombajn za slad. peso

Majevica AL 83 1367 83-85 1,656.000 novo
17. kombajn za slad. peso

Majevica AL 83 1365 83-85 1,656.000 novo

do uspeli, pa se vrne najkasneje do 3. 10.
1997. Kupci postanejo lastniku kupljenih
stvari po plačilu celotne kupnine. Prometni
davek in morebitne druge stroške nakupa
plača kupec. S kupci nepremičnin in pre-
mičnin, ki so predmet registracije, bo skle-
njena pisna pogodba v 30 dneh po končani
javni dražbi, kupci preostalih premičnin pa
lahko prevzamejo kupljene stvari najkasne-
je do ponedeljka 29. septembra 1997, ven-
dar po plačilu kupnine s tem, da morajo
sami poskrbeti za odvoz kupljenih stvari.
Kupci nepremičnin morajo plačati kupnino
v petnajstih dneh po podpisu pogodbe, sicer
se dražba glede njih razveljavi, varščina pa
pripade stečajnemu dolžniku.

Ogled nepremičnega premoženja je mo-
goč od objave tega razpisa dalje po poprejš-
njem dogovoru s kontaktno osebo, Marijo
Kolovrat, premični stvari pa v ponedeljek in
torek 22. in 23. 9. 1997 od 8. do 14. ure na
farmi v Stogovcih oziroma tam, kjer se na-
hajajo.

Kmetijstvo Črnci p.o. – v stečaju
Apače

Ob-3898

Krajevna skupnost Vodovodni stolp, Be-
gunjska 10, Kranj, objavlja na podlagi 8. in
9. člena zakona o prometu z nepremičnina-
mi (Ur. l. SRS, št. 19/76 in 42/84) ter sklepa
5. seje Sveta KS Vodovodni stolp z dne 29.
5. 1997

javno dražbo
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje sta nepremičnini –
dve garaži (št. 7., 8.) na Begunjski ulici v
Kranju, vsaka v izmeri 13,71 m2, ki stojita
na parc. št. 943/10, vl. št. 2036 k.o. Kranj.

Obe garaži sta v najemu, zato imata na-
jemnika ob enako izlicitiranih pogojih pred-
nost nakupa.

2. Izklicna cena posamezne garaže je do-
ločena na podlagi cenilnega zapisnika in
znaša 5.432,60 DEM v tolarski vrednosti
preračunani po srednjem menjalnem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

3. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki imajo sedež na ob-

močju Republike Slovenije in se izkažejo z
overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra
in potrdilom o plačilu varščine,

– fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in se izkažejo s potrdilom o držav-
ljanstvu ter potrdilom o plačilu varščine,

– zastopniki pravnih ali fizičnih oseb
morajo pred pričetkom javne dražbe predlo-
žiti ustrezno pisno pooblastilo.

4. Nakup nepremičnin se opravi po si-
stemu »videno–kupljeno«, kasnejših rekla-
macij se ne bo upoštevalo.

5. Udeleženci javne dražbe morajo pred
pričetkom javne dražbe položiti varščino v
višini 10% izklicne cene na blagajni KS
Vodovodni stolp ali na žiro račun pri APP,
št. 51500-645-60015 s pripisom za javno
dražbo, in sicer v roku 10 dni po objavi v
Ur. l. RS. V istem roku morajo oddati pisno
ponudbo v zapečateni kuverti z oznako »za
javno dražbo« na naslov KS Vodovodni
stolp, Begunjska 10, Kranj.

Varščina se vplača v tolarski protivred-
nosti preračunani po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila varščine.

IV. Pohištvo, pisarniška in druga opre-
ma

V. Rezervni deli za
1. kombajn Zmaj,
2. kombajn Clas,
3. TG 100,
4. RD 130–600 B,
5. plugi,
6. traktor IMT 5200,
7. trosilec gnoja TH-G,
8. krožne brane OLT,
9. preša Lifan Zmaj,
10. kombajn Lifan,
11. traktor IMT 5136,
12. tarup Zmaj,
13. jermeni,
14. traktorske gume.
VI. Datum, kraj in dražbeni pogoji
Natančna shema parcelacije z vrisanimi

skupnimi površinami in potmi do posamez-
nih zemljišč iz tč. I–1.1 in 1.2 – območja
farm Lutverci in Žihlava, ki se prodajata po
delih, je razvidna iz kartografskih podlag,
ki se nahajo na sedežu stečajnega dolžnika.

Posamezni kosi pohištva, pisarniške in
druge opreme, ter vseh rezervnih delov iz
točk IV. in V. tega razpisa vključno z inven-
tarskimi številkami in številom kosov posa-
meznega predmeta je razviden iz seznama,
ki se nahaja na sedežu stečajnega dolžnika,
sestavni del tega seznama pa je tudi izklicna
cena, ki je osnova za obračun varščine. Vsak

kos premičnih stvari iz točk IV. in V. tega
razpisa je posamično na javni dražbi.

Javna dražba za vse razpisane nepremič-
nine in premične stvari stečajnega dolžnika
bo v četrtek 25. septembra 1997 s pričet-
kom ob 12. uri v sobi št. 12 Okrožnega
sodišča v Murski Soboti. Premične stvari
bodo prodajane po načelu videno-kupljeno.
Kasnejših reklamacij glede stvarnih napak
se kasneje ne bo upoštevalo.

Dražitelji morajo pred javno dražbo
predložiti potrdilo o vplačani

– 10% varščini za nepremičnine in vse
premične stvari, katerih izklicna cena je nad
100.000 SIT;

– 30% varščini za vse premične stvari,
katerih izklicna cena je od 50.001 do vključ-
no 100.000 SIT;

– 50% varščini za vse premične stvari,
katerih izklicna cena je do vključno 50.000
SIT.

Varščino je možno vplačati na žiro ra-
čun Kmetijstva Črnci, p.o. – v stečaju št.
51910-690-10703 do pričetka javne dražbe.
Pri plačilu se sklicujte na zaporedno števi-
lko iz tega razpisa. Vplačilo varščine v go-
tovini je možno na blagajni podjetja najka-
sneje do 24. septembra 1997 do 12. ure.
Vplačilo varščine pred samo dražbo ni mo-
goče.

Vplačana varščina se poračuna pri plači-
lu kupnine, dražiteljem, ki na dražbi ne bo-
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Varščina se dražitelju, ki na dražbi uspe,
všteje v plačilo kupnine.

6. Kupoprodajno pogodbo mora naju-
godnejši ponudnik skleniti v 8 dneh po jav-
ni dražbi ter plačati celotno kupnino v roku
30 dni po sklenitvi pogodbe na žiro račun
51500-645-60015 KS Vodovodni stolp, v
nasprotnem primeru bo pogodba razveljav-
ljena. V tem primeru varščina zapade v ko-
rist prodajalca.

7. Kupoprodajna pogodba prične veljati
po pridobitvi soglasja javnega pravobranil-
ca RS.

8. Nepremičnina se izroči kupcu v last in
posest, ko je kupnina v celoti plačana.

9. Neuspešnim ponudnikom bo vplačana
varščina, brez obresti, vrnjena v roku 3 dni
po končani javni dražbi.

10. Prometni davek, stroške objave,
stroške sestave kupoprodajne pogodbe in
njene overitve ter stroške zemljiško-knjiž-
nega prepisa je dolžan poravnati kupec in
niso vključeni v izklicno ceno.

11. Javna dražba bo potekala v torek, 30.
9. 1997 ob 16. uri v prostorih Krajevne skup-
nosti Vodovodni stolp, Begunjska 10, Kranj.

12. Informacije o javni dražbi in dogo-
vor o ogledu bo možen po telefonskem do-
govoru (tel. 064/22-66-67).

Krajevna skupnost
Vodovodni stolp

Kranj

Št. 18/97 Ob-3789

Veletrgovina Velma export import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
60. izredne seje upravnega odbora z dne 11.
9. 1997 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št. 675,
k.o. Razvanje in sicer:

A. Poslovno trgovski skladiščni prostori
v pritličju skupne površine do 12.000 m2, z
možnostjo nakupa manjših kvadratur po do-
govoru oziroma na podlagi etažnega pro-
jekta.

Pričakovana cena je 1.100 DEM/m2.
B. Poslovno trgovski prostori v I. nad-

stropju poslovne stavbe – skladiščni prosto-
ri v skupni površini do 6.500 m2, z možnost-
jo nakupa manjših kvadratur po dogovoru
oziroma na podlagi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 900 DEM/m2.
C. Poslovno skladiščni prostori v kleti v

skupni površini do 250 m2, z možnostjo na-
kupa manjših kvadratur po dogovoru oziro-
ma na podlagi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
D. Pisarne v I. nadstropju poslovne stav-

be v skupni površini do 211,44 m2, z mož-
nostjo nakupa manjše kvadrature po dogo-
voru podlagi na osnovi etažnega projekta.

Pričakovana cena je 1,450 DEM/m2.
2. Pokriti jekleni nadstrešek pri vratarni-

ci s pripadajočim zemljiščem v Mariboru,
Tržaška c. 65, ki stoji na delu parc. št. 563/
5, vl. št. 670, k.o. Razvanje, v izmeri 122,72
m2.

Pričakovana cena je 500 DEM/m2.
3. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
4. Zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
5. Asfaltirano, urejeno parkirišče v Ma-

riboru, Tržaška c. 65, na parc. št. 563/5, vl.
št. 670, k.o. Razvanje, v skupni izmeri do
17.000 m2.

Pričakovana cena je 400 DEM/m2.
6. Neasfaltirano, komunalno urejeno

zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65 v skup-
ni izmeri do 3.500 m2.

Pričakovana cena je 200 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, priporočeno v zaprti kuverti z označ-
bo »Nepremičnine«. Prijavi na razpis je po-
trebno priložiti potrdilo o vplačani varščini,
ki znaša 10% navedene izklicne cene za
posamezno nepremičnino. Varščino je po-
trebno poravnati na žiro račun podjetja VE-
TRANS, d.o.o., Maribor, Tržaška 65, št.
51800-601-57481, odprt pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Maribor, ali na kakšen drug nev-
tralni žiro račun po predhodnem dogovoru s
prodajalcem nepremičnin. Varščino je po-
trebno vplačati najkasneje do zaključka zbi-
ranja ponudb s pripisom »varščina«. Varšči-
na je plačljiva v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

Javno zbiranje ponudb velja do 29. 9.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ali overjeno fotokopijo potrdila
o državljanstvu Republike Slovenije za fizič-
ne osebe ter potrdilo o vplačilu varščine.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine VEMA export-import, d.d.,
Maribor, Tržaška c. 65, dne 1. 10. 1997 ob
12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na nepremičninah poslovnega objekta
pod št. 1 (A, B, C) je vpisana zastavna pra-
vica na listi C. Kupnina je plačljiva v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila. Prodajalec se ne
obvezuje skleniti pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec bo
pri izbiri najugodnejšega ponudnika upo-
števal ponujeno ceno, način plačila, veli-
kost nakupa, tehnološko zaokroženost ter
druge elemente ponudbe. Posamezne nepre-
mičnine se lahko kupujejo tudi po delih ozi-
roma dva ali več kupcev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu »vi-
deno – kupljeno«. Prometni davek, druge
dajatve in stroške  prenosa lastništva plača
uspešni ponudnik – kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila

o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8
dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Prevzem nepremičnin bo mogoč ta-
koj po plačilu celotne kupnine. Vplačana
varščina se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru z g. Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema,
export-import, d.d., Maribor

Ob-3882

Komisija za oddajanje poslovnih prosto-
rov v najem Občine Brežice v skladu s
pravilnikom o oddajanju poslovnih prosto-
rov v najem (Ur. l. RS, št. 69/93) objavlja

javni razpis
za oddajanje poslovnega prostora

v najem
Poslovni prostor je v pritličju stanovanj-

sko-poslovne stavbe Černelčeva 3 v Breži-
cah, površine 46,60 m2, primeren za gostin-
sko dejavnost.

Pogoji najema:
– najemnik dobi v najem poslovni pro-

stor pod pogojem, da ga uporabi za potrebe
svoje dejavnosti in na lastne stroške izvede
vsa potrebna adaptacijska dela,

– najemna pogodba se sklene v 8 dneh
po prejetju obvestila o izbiri,

– najemnina bo določena v skladu z
odlokom o določanju najemnin.

Interesenti lahko dobijo informacije o
razpisanih prostorih in ostalih pogojih v od-
delku za gospodarske javne službe in go-
spodarske zadeve, Občine Brežice, Cesta
prvih borcev 18, Brežice, soba št. 23, vsak
dan od 8. do 14. ure ali po telefonu 0608/
62-050 int. 230.

Pisne ponudbe oziroma vloge morajo
prosilci poslati priporočeno po pošti z ozna-
ko “Za javni razpis” v 15 dneh od dneva
objave na naslov: Občina Brežice – komisi-
ja za oddajanje poslovnih prostorov v na-
jem, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Ponudbi je treba priložiti izpisek iz sod-
nega registra oziroma dokazilo o strokovni
usposobljenosti za opravljanje dejavnosti
prosilca, dokazilo o finančnem stanju pro-
silca in potrdilo o stalnem bivališču.

O izbiri bomo kandidate obvestili v 15
dneh po končanem razpisu.

Komisija za oddajanje
poslovnih prostorov v najem

Občine Brežice

Ob-3970

Na podlagi sklepa skupščine družbe
Stanhome trading company, d.o.o., Ljublja-
na, Trgovinsko podjetje, Trubarjeva 5, Ljub-
ljana z dne 12. 5. 1997 in z vpisom v sodni
register pri okrožnem sodišču v Ljubljani z
dne 11. 6. 1997 se prične redna likvidacija
družbe Stanhome trading company, d.o.o.,
Ljubljana. Dolžnost likvidacijskega upravi-
telja bo opravljala likvidacijska upravitelji-
ca Melita Butara, Ljubljana, Mala čolnarska
9b.

Pozivamo vse upnike dolžnika, da v ro-
ku 30 dni po objavi v Uradnem listu RS
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prijavijo svoje terjatve z dokazili na naslov
Melita Butara Ljubljana, Mala čolnarska 9b.

Pozivamo vse dolžnike, da poravnajo
svoje obveznosti do družbe Stanhome tra-
ding company, d.o.o., Ljubljana, v likvida-
ciji, Ljubljana.

Likvidacijska upraviteljica
Melita Butara

Ob-3897

Na podlagi sklepa skupščine družbe Te-
snila Trgovina, d.o.o., Šentrupert z dne 19.
6. 1997 v skladu s 455. členom zakona o
gospodarskih družbah in z vpisom v regi-
ster na Okrožnem sodišču v Novem mestu z
dne 5. 9. 1997 se prične redna likvidacija
družbe Tesnila Trgovina, d.o.o., Šentrupert,
Slovenska vas 5.

Dolžnost likvidacijskega upravitelja bo
opravljala likvidacijska upraviteljica Melita
Butara, Ljubljana, Mala čolnarska 9b.

Pozivamo vse upnike dolžnika, da v ro-
ku 30 dni po objavi v Uradnem listu RS
prijavijo svoje terjatve z dokazili v dveh
izvodih na naslov Fintim, d.o.o., Ljubljana,
Savska c 3a.

Pozivamo vse dolžnike, da takoj porav-
najo svoje obveznosti do družbe Tesnila Tr-
govina, d.o.o. v likvidaciji Šentrupert, Slo-
venska vas 5, Šentrupert.

Narok za preizkus terjatev bo 18 novem-
bra 1997 ob 12. uri v prostorih družbe Fin-
tim, d.o.o., Ljubljana, Savska c. 3a.

Likvidacijski upravitelj
Melita Butara

Ob-3909

Kolšek Marija, Pizzerija Mija, s.p., Mi-
gojnice 3, Griže, preklicujem štampiljko šti-
rikotne oblike z naslednjo vsebino: Pizzeri-
ja Mija, Kolšek Marija, s.p., Migojnice 3,
3302 Griže.

Ob-3912

Mizarstvo Jože Bobič, s.p., Belokranj-
ska 15, Novo mesto, obvešča poslovne part-
nerje, da bo z dne 31. 12. 1997 prenehal s
poslovanjem kot s.p.

V. pokrajinsko poveljstvo, Leskovškova
7, Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico
št. 5229 na ime Cvetkovič Tibaut Mira.
s-57125

V. pokrajinsko poveljstvo, Leskovškova
7, Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico
št. 247 na ime Zajc Milan. s-57126

Adria Airways, Kuzmičeva 7, Ljubljana,
preklicuje štampiljko dimenzije 2, 3 x 2 cm
z vsebino: ADRIA ADRIA d.d. LJUB-
LJANA 7200. g-57003

Agencija Financ AS, Bežigrajska 13, Ce-
lje, preklicuje zavarovalno polico ZK št.
436161-Zelena karta in AO št. 0388975,
0379774. p-57023

Breznik Ivan, Vinarje 137, Zg. Ložnica,
preklicuje priglasitveni list št. 50-0671/94,
izdan leta 1994. m-1797

Jakupi Šaip, Cesta dveh cesarjev 104,
Ljubljana, preklicuje original obrtno dovo-
ljenje, št. 035781/0910/oo-36/1995 z dne
6. 3. 1995. s-57132

Koroška ribiška družina, Meškova 2,
Slovenj Gradec, preklicuje čuvajsko izkaz-
nico in značko, reg. šr. 1013, izdano leta
1994 na ime Mavc Miro. p-57125

Mlakar Marjana, Partizanska 38, Lenart,
preklicuje štampiljko oglate oblike SP. HY-
UNDAI PRODAJNI CENTER AVTO
MLAKAR PARTIZANSKA CESTA 38
LENART. m-1897

Prodajno servisni center, Poljubinj 89f,
Tolmin, preklicuje potrdilo za registracijo
avtomobila Renault Megane Scenic 1, 6, št.
šasije VF1JAOFO515541100, št. motorja
DB52400. s-57025

Potne listine

Jagrič Janez, Podvin 108, Žalec, potni
list št. AA 104224, izdala UE Žalec. p-57211

Agič Samir, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
potni list št. AA 682474. s-57067

Babič Jožef, Ciringa 1, Zg. Kungota, pot-
ni list št. BA 341133. m-1847

Bartol Marta, Cvišlerji 24A, Kočevje,
potni list št. AA 400738, izdala UE Kočev-
je. g-57408

Beganovič Safet, Litostrojska 24, Ljub-
ljana, potni list št. BA 479226. s-57373

Beriša Svad, Ruška 87, Maribor, potni
list št. BA 503731, izdala UE Maribor.
57122

Berk Ivanka, Vorohova 37, Bistrica ob
Sotli, priglasitveni list št. 064-0878/94.
m-1886

Bertalanič Franc, K Brodu 27, Maribor,
priglasitveni list št. 064-1382/94. m-1885

Bečirevič Mojca, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, potni list št. AA 143401. s-57048

Borštnar Tadej, Hradeckega 34, 1000
Ljubljana, potni list št. BA 144609, izdala
UE Ljubljana. s-59024

Brunec Boštjan, Kočevska cesta 125, Ko-
čevje, potni list št. AA 991973, izdala UE
Kočevje. s-57341

Črnčec Daniela, Sr. Gastenaj 11, Jurov-
ski Dol, potni list št. BA 185221, izdala UE
Lenart. s-57083

Fink Petra, Košnica pri Celju 51a, Celje,
potni list št. AA 378325. p-59025

Franca Iztok, Gradnikova 10, Koper, pre-
pustnico št. AI054973, izdala UE Koper.
g-57187

Furlan Jakob, Delpinova 18, Nova Gori-
ca, prepustnico AI 25828. g-57234

Georgijeski Saša, Rozmanova ulica 24
b, Ilirska Bistrica, potni list št. BA 19472.
s-57035

Glavan Nevenka, Iška Loka 31, Ig, potni
list št. AA 828833. s-57376

Grbec Marina, Korte 44a, Izola, potni
list št. BA 176932, izdala UE Izola. p-57083

Horvat Jože, Petrovičeva 5a, Maribor,
potni list št. AA 860801, izdala UE Mari-
bor. p-57148

Hronjec Slavko, Leše 18, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 495193, izdala UE
Ravne na Koroškem. p-57153

Hrvatin Karim, Puntarjeva 9, Koper, pre-
pustnico št. AI 110829, izdala UE Koper.
s-57168

Jakomin Darja, Podbrežna pot 14, Ko-
per, potni list št. AA 512579, izdala UE
Koper. g-57108

Jakše Mitja, Šišenska 22, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 144471. s-57363

Jelenc Lilijana, Apače št. 138, Apače,
potni list št. BA 512269, izdala UE Gornja
Radgona. p-57020

Jenko Franc, Poljanska cesta 39, Gore-
nja vas, potni list št. AA 787611, izdala UE
Škofja Loka. s-57266

Jezeršek Franc, Laznica 16, Cerkno, pot-
ni list št. AA 101455, izdala UE Idrija.
p-57084

Kmetič Franc, Slovenja vas 27, Hajdina,
potni list št. AA 438376, izdala UE Ptuj.
g-57233

Knez Sonja, Globoko 8 e, Rimske Topli-
ce, potni list št. AA 779349, izdala UE
Laško. 57076

Kocjančič Darja, Dolenjska c. 48, Ljub-
ljana, potni list št. AA 85835. s-57077

Kokol Suzana, Kozjak nad Pesnico 69,
Zgornja Kungota, potni list št. AA 254351.
m-1836

Komič Benjamin, Runkova 2, Ljubljana,
potni list št. AA 603050. g-57069

Kovačevič Mira, Avsečeva 21, Ljublja-
na, potni list št. AA 605831. s-37139

Kovačič Mrda Dušanka, Ulica Marjana
Nemca 1, Miklavž na Dravskem polju, pri-
glasitveni list št. 5987037. m-1961

Kozina Krištof, Belokriška cesta 66, Por-
torož, potni list št. BA 576351. g-57240

Kukec Helena, Gardišče nad Pijavo Go-
rico, Škofljica, potni list št. AA 932482.
s-57097

Lamar Cetin, Istrska vrata 7, Izola, potni
list št. AA 515896, izdala UE Izola. p-57002

Lamprečnik Anton, Trg bratov Mravlja-
kov 11, Šoštanj, potni list št. BA 162716.
p-57085

Lasič Breda, V mlinu 45, Šempeter pri
Gorici prepustnico 56028, izdala UE Nova
Gorica. g-57183

Leban Egon, Goriška 2, Šempeter pri
Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI
92232. g-57326

Izgubljene listine
preklicujejo
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Lenasi Martina, Pobeška 54, Koper, pre-
pustnico št. AI 3211, izdala UE Koper.
g-57188

Lindič Jože, Dol. Stara vas 4, Škocjan,
priglasitveni list. g-57344

Lombar Mihael, Olševek 40, Preddvor,
potni list št. BA 580706, izdala UE Kranj.
s-57372

Lubej Zoran, Slatina 10g, Šmartno v
Rožni dolini, potni list št. BA 596298, izda-
la UE Celje. s-59021

Malič Marko, Glinškova ploščad 23,
Ljubljana, potni list št. BA 205955. s-57299

Maljavac Matjaž, Rozmanova 39, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 690993, izdala UE
Ilirska Bistrica. s-57245

Marinček Matjaž, Šmarca Trata 4, Kam-
nik, potni list št. AA 955263. g-57325

Marič Zdravko, Petrovičeva 23, Ljublja-
na, potni list št. AA 528755. s-57087

Marter Polonca, Ulica Bratov Učakar 74,
Ljubljana, potni list št. BA 289447. s-57405

Mertelj Emil, Jezerci 29, Gozd Martu-
ljek, Jesenice, potni list št. BA 321593, iz-
dala UE Jesenice. p-57097

Mesner Andrej, Plač 16/a, Zg. Kungota,
potni list št. AA 724107. m-1785

Pancer Franca Marija, Gradnikova 10,
Koper, prepustnico št. AI 125279, izdala
UE Koper. g-57186

Pavšer Barbara, Postojnska 21, Ljublja-
na, potni list št. BA 155892. s-57105

Pestotnik Monika, Trzinska c. 29/a, Lo-
ka, potni list št. AA 897652. p-57007

Popović Svetislav, Kolodvorska 9, Tr-
bovlje, potni list št. AA 831599, izdala UE
Radovljica. s-57107

Prelog Miroslava, Cvetkova 14, Murska
Sobota, obmejno prepustnico za Avstrijo
št. 27679/84. p-57009

Premrov Fani, Glina 1 a, Nova vas, potni
list št. AA 119884. p-57149

Prodan Boris, Turšičev trg 5, Piran, pot-
ni list št. BA 231558. g-57235

Prodan Boris, Turšičev trg 5, Piran, pre-
pustnico AI 58217. g-57237

Puljić Nikola, Ptujska cesta 38, Rače,
potni list št. AA 659504, izdala UE Mari-
bor. p-57114

Pučnik Darko, Slomškova 32, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 712751, izdala UE
Slovenske Konjice. s-57328

Ržen Suzana, Primožičeva 38, Ljublja-
na, potni list št. AA 977899. s-57178

Rajner Igor, Vrtna ulica št. 8, Ljutomer,
potni list št. BA 685648, izdala UE Ljuto-
mer. p-57215

Rehak Egon, Vrazova 4, Maribor, potni
list št. AA 122981. m-1741

Simić Miroslav, Cesta Jaka Platiše 1,
Kranj, potni list št. BA 431839, izdala UE
Kranj. p-57096

Simončič Boštjan, Kunaverjeva 2, Ljub-
ljana, potni list št. BA 497841. s-57181

Slavič Erik, Ulica Juleta Gabrovška 21,
Kranj, potni list št. BA 650272, izdala UE
Kranj. g-57411

Sopčič Anica, Brilejeva 19, Ljubljana,
potni list št. AA 677427. s-57330

Sopčič Helena, Brilejeva 19, Ljubljana,
potni list št. AA 717655. s-57331

Sopčič Nataša, Brilejeva 19, Ljubljana,
potni list št. AA 677428. s-57332

Sopčič Zlatko, Brilejeva 19, Ljubljana,
potni list št. AA 931932. s-57329

Sotošek Slavko Alojz, Nastraški vrh 8,
Ljubljana, potni list št. BA 155846. s-57345

Stanič Edvard, Trg svobode 19, Kanal,
potni list št. AI 43305, izdala UE Nova Go-
rica. s-57004

Strašek Dušan, Ul. Sallaumines 5a, Tr-
bovlje, potni list št. AA 28426, izdala UE
Trbovlje. s-57009

Šiško Zlatko, Groharjeva 11, Maribor,
potni list št. BA 209873, izdala UE Mari-
bor. p-57112

Štamcar Robert, Papirniški trg 18 A,
Ljubljana, potni list št. AA 91616. s-57096

Ščavničar Irena, Prešernova ulica 3, Ra-
denci, potni list št. BA 204910, izdala UE
Gornja Radgona. p-57154

Tisel Simon, Planina pri Sevnici 55, Pla-
nina, potni list št. BA 31331, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-57121

Tisel Tatjana, Planina pri Sevnici 55, Pla-
nina, potni list št. BA 31050, izdala UE
Šentjur pri Celju. p-57120

Tivold Štefan, Kocjanova 29, Kranj, pot-
ni list št. AA 706396, izdala UE Kranj.
s-57306

Tomka Iris, Partizanska ulica 18, Lenda-
va, potni list št. AA 213750. p-57004

Trobec Elica, Skopo 44, Dutovlje, pre-
pustnico VS št. AI 2871, izdala UE Sežana.
p-57013

Veble Barbara, Ul. Heroja Šlandra 27,
Maribor, priglasitveni list 064-0615/94.
m-1848

Vidovič Branka, Zagrebška cesta 122,
Ptuj, potni list št. AA 24073, izdala UE Ptuj.
g-57239

Vivod Andrej, Ulica Arnolda Tovornika
8, Maribor, potni list št. BA 57358, izdala
UE Maribor. p-57113

Vogrin Slavko, Ul. Bratov Greifov 36,
Maribor, potni list št. AA 228918, izdala
UE Maribor. p-57003

Vrbanjščak Adriana, Cven št. 87/1, Lju-
tomer, potni list št. AA 364064. p-57115

Winkler Petra, Ozeljan 29 A, Nova Go-
rica, potni list št. AA 889291. g-57324

Zalig Horvat Laura, 11 Humberhill Ave-
nue Ontario M, Kanada, potni list št. AA
323667. s-57307

Zec Zoran, Nazorjeva 6, Kranj, potni list
št. AA 496672, izdala UE Kranj. s-57086

Zelenik Franc, Prvenci 22, Markovci,
potni list št. BA 518760, izdala UE Ptuj.
g-57327

Zorko Karl, Kregarjeva 55, Brežice, pot-
ni list št. AA 142578, izdala UE Brežice.
p-57088

Zorko Karmen, Kregarjeva 55, Brežice,
potni list št. AA 987670, izdala UE Brežice.
p-57089

Zorko Karolina, Kregarjeva 55, Brežice,
potni list št. BA 619312, izdala UE Brežice.
p-57091

Zorko Marica, Kregarjeva 55, Brežice,
potni list št. BA 291637. p-57090

Zupančič Matjaž, Cesta kokrškega odre-
da 40, Kranj, potni list št. BA 409231, izda-
la UE Kranj. s-57094

Druge listine

Harb Cvetko, Lackova 122, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEF, št, 18935.
m-1841

Alimi Muzafer, Tuga Vidmarja 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
12822, S 643841, izdala UE Kranj. s-57049

Alini Muzafer, Tuga Vidmarja 10, Kranj,
zavarovalno polico, št. 476256. g-57015

Anžič Helena-Regina, Puhova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 244458, reg. št. 22280. s-57244

Anžur Irena, Topniška 70, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652893, reg. št. 64450. d-57302

Antonič Rade, Goriška 43, Velenje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Elektro poklicne
šole. p-57151

Arnuš B., Zasadi 7, Desternik, spričeva-
lo, izdano leta 1993/94. p-57110

Babič Petra, Šolska 9, Pekre, spričevalo
3. in 4. letnika Srednje turistične šole v Ma-
riboru, izdano leta 1995/96. m-1877

Bajželj Marija, Drulovka 19, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 28769,
reg. št. 16631. g-57347

Bajrić Minka, Ig 106, Ig, obvestilo o us-
pehu 3. letnika, izdala Železniška srednja
šola-smer komercialno prometno transport-
ni tehnik na ime Čatić Minka. s-57024

Batagelj Elvis, Cesta IX. Korpusa 54/A,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-57214

Bašnec Matjaž, Kremberk 39, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 161233.
m-1834

Bedič Aleš, Bokalova 14, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-57352

Beganović Nurif, Gunceljska cesta 1,
Ljubljana, spričevalo OŠ Alojz Kebe, izda-
no leta 1988/89. s-57301

Begić Mirsad, Ljubljanska cesta 80A,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-57164

Bek Milena, Zagrebška ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Vrtnarsko tehnične
šole, izdano leta 1977, na ime Janžek Mile-
na. s-57321
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Bek Milena, Zagrebška ulica 6, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Cvetličarske šole v
Celju, izdano leta 1980, na ime Janžek Mi-
lena. s-57322

Belinger Branko, B. Kalina 16, Nova Go-
rica, listino. p-57012

Belšak Teja, Orešje 5, Ptuj, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 29773. g-57313

Benaček Predrag, Kočevarjeva 6a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98035. m-1802

Benjamin Franc, Cirila Tavčarja 8, Jese-
nice, izkaznico o prostovoljnem zdravstve-
nem zavarovanju št. LJ 2504442045.
s-57336

Bezek Stanislava, Rakitna 1 B, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Vide Janežič v Ljubljani, izdano leta
1978, na ime Suhadolnik Stanislava.
s-57040

Bešić Džemal, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043109, reg. št. 207481. s-57361

Bizjak Jože, Podljubelj 151, Tržič, de-
lovno knjižico. g-57394

Biško Milenko, Vitina 4, Ljubuški, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1982/83.
s-57252

Biškup Josip, Zlogonje 67, Višnjica, za-
ključno spričevalo GŠC Maribor, izdano le-
ta 1980. m-1743

Bogdanović Ivanka, Krožna pot 8B, Vrh-
nika, zavarovalno polico št. AO 0466531,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-57278

Bogomolec Štefanija, Kašeljska cesta
158, Ljubljana, delovno knjižico. s-57212

Bohanec Janez, Golnik, delovno knjiži-
co. p-57104

Bohinc Janez, Krakovo 30, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 642212,
reg. št. 34923. g-57348

Bojanec Jože, Dol. Sušice 3, Dolenjske
Toplice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesarske šole Škofja Loka. g-57305

Bojuk Robert, Volčičeva 13a, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-57308

Bokal Jan, Cesta oktobrske revolucije 7,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10392. g-57282

Bolte Milan, Log 3, Hrastnik, zaključno
spričevalo OŠ Dr. Slavka Gruma, izdano
leta 1972. g-57111

Bolčina Uroš, Vas 17, Vrhnika, indeks
Srednje trgovske šole v Ljubljani. s-57292

Boškovič Cvetka, Vodopivčeva 6, Ko-
per, osebno izkaznico. g-57259

Boškovič Cvetka, Vodopivčeva 6, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-57260

Bradeško Veronika, Rakovnik 53, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926217, reg. št. 176547. s-57238

Brajič Slađana, Golnik 112, Golnik, vo-
zovnico relacija Golnik - Kranj - Radovlji-
ca. g-57271

Bračič Tea, Levič 9, Laporje, študentsko
izkaznico  Pedagoške fakultete v Mariboru
št. 61122330. m-1882

Bračko Anton, Malečnik 207, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 559976.
m-1803

Brumen Boštjan, Ob gozdu 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81581.
m-1875

Brumen Samo, Retnje 39, Križe, diplo-
mo št. I-PE/1099, izdana leta 1990. s-57392

Buba Bojan, Livarska 14, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika, izdala Srednja ekonomska
šola v Ljubljani leta 1993. s-57138

Budin Dušan, Betnavska 131, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6969.
m-1887

Caf Vladimir, Sp. Voličina 97/b, Voliči-
na, kupone Zavarovalnice Adriatic št,
AO441244. m-1787

Cafuta Štefan, Cesta bratov Milavcov 21,
Brežice, zaključno spričevalo OŠ Podleh-
nik, izdano leta 1975. s-57146

Celin Zoran, Kuteževo 1c, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo 1. in 2. letnika živilske stro-
ke, Nova Gorica. g-57258

Cerar Katja, Dole pri Krašcah 54, Mo-
ravče, obvestilo o maturi. g-57209

Cigale Aleksandra, Pot na Zduše 11,
Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika Koz-
metične šole v Ljubljani. s-57357

Cvilak Robert, Jereninski vrh 27a, Jere-
nina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6769. m-1852

Ćeman Musto, Celjska 51, Velenje, oseb-
no delovno dovoljenje, št. 0424452082, iz-
dano leta 1996. s-57284

Čebular Irena, Zadrže 17, Šmarje, in-
deks Srednje tehnične šole Celje. p-57213

Čekić Vojo, Kumrovška 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
164515, reg. št. 62728. s-57144

Čekić Vojo, Kumrovška 17, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 535223, izdala Zava-
rovalnica Tilia in zeleno karto. s-57145

Čelan Leon, Prežihova 11, Pragersko, li-
stino. g-57041

Čirkič Muharem, Kidričeva 24, Jeseni-
ce, spričevalo 3. letnika Poklicne šole.
g-57170

Čoha Tonja, Lokavec 151B, Ajdovščina,
spričevalo 3. letnika srednje šole, izdano
leta 1994/95, Ajdovščina. g-57346

Črček Aleš, Vojkova 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1139009,
reg. št. 201006. s-57184

Čudovan Jožko, Čadraže 2, Šentjernej,
spričevalo o končani OŠ št. 60/94-13.
g-57230

Danijel Miroslav, Sadinja vas v Češnjico
3, Dobrunje, letno spričevalo Šolskega cen-
tra tiska in papirja, izdano leta 1977/78.
s-57084

Dekleva Aleksander, Reška cesta 23 Pre-
stranek, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 4593, izdala UE Postojna.
p-57092

Dervić Senada, Linhartova 45, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 404408, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-57267

Dimic Primož, Kunaverjeva 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1138496, reg. št. 189995. s-57221

Dobnikar Jurij, Hruševo 33, Dobrova,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole, izdano leta 1991/92. s-57280

Dobravec Dejan, Puhova 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico. s-57102

Dobrijević Petar, Haldilniška pot 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012521, reg. št. 31693. s-57351

Dolar Tanja, Podvin 198, Žalec, spriče-
valo Srednje ekonomske šole Celje. g-57316

Dolenc Saša, Gorenjska cesta 31/B, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45151, izdala UE Kranj. g-57268

Dolenec Blaž, Delnice 15, Poljane, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 17815,
izdala UE Škofja Loka. s-57342

Dolinar Gerjevič Marjana, Maistrova 8,
Brežice, spričevalo, št. 22 Trgovske šole,
izdano na ime Dolinar Marjana. g-57058

Dolšina Andrejka, Breg revolucije 8,
Metlika, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
vrtnarske, kmetijske, in gospodinjske šole v
Celju. s-57207

Dražetič Stipo, Črnomelj, vozniško do-
voljenje, št. 4642. p-57018

Dražič Dragan, Hrvatini 96, Ankaran,
spričevalo 1. letnika SKPŠ, Koper, izdano
leta 1996. g-57375

Dragosavljevič Dragomir, Aljaževa uli-
ca 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 100565, št. reg. 182967. s-57063

Draksler Marija, Zgornja Bela 63, Predd-
vor, delnice Mercator št. 00994880. s-57195

Dremelj Ivan, Velika Ilova gora 18, Vi-
dem Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 15848, izdala UE Grosuplje. s-57190

Dremelj Rok, Ocvirkova ulica 7, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje Agroži-
vilske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
s-57218

Drljača Sanel, Savska cesta 36, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1091092,
reg. št. 46868. g-57160

Drobež Dejan, Linhartova cesta 17, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbe-
ne šole, izdano leta 1994. s-57410

Duh Nada, Osek 22, Lenart v Slovenskih
Goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6522. m-1800

Dunjak Tade, Gosposvetska 28, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
67233. m-1831

Dupona Damjan, Pot na polje 9, Tržič,
spričevalo 2. letnika, izdano leta 1992/93.
g-57194

Dvornik Peter, Starčevičeva 21, Split,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-57242

Dvoršak Boris, Gregorčičeva 34/a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
74218. m-1840

Ekar Dunja, Frankovo naselje 66 a, Škof-
ja Loka, spričevalo OŠ Peter Kavčič, izdano
na ime Pehar Dunja. g-57061
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Erhovnic Alja, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, zaključno spričevalo  Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-57246

Erjavec Vladimira, Mekinje nad Stično
15, Ivanča Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12181, izdala UE Grosuplje.
s-57253

Erjavec Zdravko, Vače, zaključno spri-
čevalo  Kovinarske šole. p-57126

Fajdiga Marijana, Zg. Duplje 72, Dup-
lje, diplomo Srednje tekstilno obutvene in
gumarske šole, p.o., Kranj, izdano leta 1990.
g-57349

Farkaš Inga, Dolinska 34, Koper, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano
leta 1981.

Fartely Vesna, Kerenčičeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 67251.
g-57135

Feri Radovan, Kozana 3A, Nova Gorica,
zaključno spričevalo Poklicne šole za voz-
nike motornih vozil, izdano leta 1974.
s-57146

Feri Radovan, Kozana 3A, Nova Gorica,
spričevalo OŠ Dobrovo. s-57147

Ferčec Zvonko, Tomšičeva 9, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico Zavarovalnice
Adriatic, št. 0441681. m-1856

Fideršek Marica, Leskovec 32, Škofja
vas, zavarovalno polico AO 0416615, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. g-57128

Fidler Ladislav, Ribniška 26, Maribor,
zavarovalno polico št. AO 0457482, izdala
Zavarovalnica Adriatic. m-1958

Fijavž Jože, Bukovlje 39, Stranice, za-
ključno spričevalo  št. 157. p-57011

Filser Jadranka, Radvanjska 81, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ Tabor  Mari-
bor, izdano leta 1997. m-1788

Fleischer Miroslav, Mali Beograd 16,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7282. m-1845

Fonovič Valter, Trubarjeva 9, Piran, spri-
čevalo o zaključnem izpitu št. 37, izdano
leta 1976. g-57377

Frank Robert, Lom pod Storžičem 75,
Tržič, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj,
izdano leta 1997. s-57131

Franko Slavec, Šared 44, Izola, indeks
EPF Maribor št. 81482038. g-57153

Furlan Davorin, Dolenjska cesta 451,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013527, reg. št. 204092. s-57264

Furlani Boris, Prvačina 76 c, Dornberk,
zaključno spričevalo Učiteljišča v Kopru,
šolsko leto 1966/67. g-57064

Gaber Danijela, Veljka Vlahoviča 71,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102699. m-1806

Gabrijelčič Živa, Gradnikove brigade 59,
Nova Gorica, spričevalo 3. in 4. letnika sred-
nje šole. p-57124

Galijaš Božen, Bevkova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 75666.
m-1884

Gašparič Bernarda, Stjenkova ulica 4,
Postojna, zaključno spričevalo Srednje šole

za gostinstvo in turizem, izdano leta 1987,
na ime Gabor Bernarda. s-57065

Gašperlin Peter, Ljubno 111 a, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20132,
izdala UE Radovljica. s-57216

Gašpirc Primož, Jakčeva ulica 26, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-57093

Gačnik Irena, Ponova vas 58B, Grosup-
lje, diplomo Srednje upravno administrativ-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1989.
s-57409

Geisler Brigita, Ulica pohorskega bata-
ljona 34, Maribor, zaključno spričevalo  OŠ
Janko Padežnik. m-1876

Gelemanović Branko, Kralja Zvonimira
28, Davor, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1986.
s-57024

Gerečnik Vida, Zg Hoče 60, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 91161.
m-1855

Godnov Miran, Lom pod Storžičem 26,
Tržič, vozniško dovoljenje, št. 8585.
g-57393

Gogala Martina, Nova vas 15, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25521. g-57270

Gojčič Slavko, Zlatoličje 6A, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92902.
m-1866

Golčman Jože, Šmarje, dvižni listek pri
urarju Trglavčnik Celje št. 6376. m-1825

Goter Rafael, Lahomšek 11, Laško, spri-
čevalo Šole za avto prevoznike izdano s
strani Šolskega centra Boris Kidrič, Celje.
g-57362

Grohar Andrej, Jalnova 4, Radovljica,
spričevalo, šolsko leto 1993/94 in spričeva-
lo o zaključnem izpitu, izdano leta 1995
Srednje šole Jesenice. g-57057

Grujič Slobodan, Koroška 2, Velenje, za-
ključno spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
prometne šole Maribor, izdano leta 1995/
96. m-1905

Grula Jože, Skorba 41C, Ptuj, zaključno
spričevalo Poklicne šole za voznike motor-
nih vozil št. II/735, izdano leta 1974.
g-57371

Guček Tinkara, Puhova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104759, reg. št. 203853. s-57243

Hace Aleš, Ljubljanska cesta 84, Dom-
žale, zavarovalno polico, št. 0417737 in ze-
leno karto. s-57192

Hajrić Samir, Viška cesta 49 B, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1023965, št. reg. 206950. s-57333

Hajšek Leopold, Videž 24, Slovenska Bi-
strica, zavarovalno polico št. 441027, izdala
Zavarovalnica Adriatic. m-1739

Hakaj Enver, Gračič 2, Zreče, spričevalo
1. letnika št. III 1620, izdano leta 1993.
p-57082

Halilovič Mohidin, Bevkova 14, Aj-
dovščina, obvestilo o uspehu 1. in 2. letnika
Srednje gradbene šole Ajdovščina, izdano
na ime Bešič Esad. g-57227

Hameršek Franc, Čagona 30, Lenart v
Slovenskih Goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. 8092. m-1786

Hergula Miran, Cvetkovci 54, Podgorci,
indeks Biotehnične fakultete v Ljubljani.
s-57354

Herle Marija, Einspielerjeva 5, Ljublja-
na, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika in matu-
ritetno spričevalo Srednje Pedagoške gim-
nazije v Ljubljani, izdano na ime Trebušak
Marija. s-57165

Hlupič Dušan, Ločica 54 a, Polzela, spri-
čevalo 1. in 2. letnika. g-57059

Hojnik Nataša, Tuji grm 9, Ljubljana,
spričevalo OŠ Sostro, izdano leta 1992.
s-57281

Horvat Jernej, Pobrežje 158 A, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 26718, izdala UE Ptuj. g-57203

Horvat Kristina, Šercerjeva 17, Velenje,
zaključno spričevalo Poslovodske šole, iz-
dano leta 1981. g-57127

Hočevar Andrej, Voklo 48, Šenčur, spri-
čevalo o zaključnem izpitu. g-57012

Hočevar Andrej, Hinje 24, Hinje, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske
šole Novo mesto. g-57223

Hreščak Matej, Štorje 87, Sežana, spri-
čevalo 1. letnika SKPŠ, Koper. g-57231

Hribar Avguštin, Trebnja Gorica 16, Kr-
ka, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole za voznike-skrajšan program, izdano
leta 1988. s-57339

Hribernik Gregor, Vorančeva 19, Novo
mesto, spričevalo 3. letnik Gimnazije Novo
mesto, izdano leta 1995/96. s-57179

Hriberšek Marjanca, Dolenji Leskovec
45A, Brestanica, letno spričevalo gimnazije
in Ekonomske šole, izdano leta 1989/90.
s-57199

Hrovat Nada, Pionirska 21, Kamnik,
spričevalo 1. in 2. letnika SŠGT Ljubljana.
g-57283

Humar Peter, Drska 29 A, Novo mesto,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spriče-
valo Srednje kemijske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1984. s-57185

Ibrahimi Sinan, Dobrna 11 B, Dobrna,
zavarovalno polico št. 9056781. p-57098

Ilić Maja, Pri velikem kamnu 11, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje kovinarsko usnjarske šole v Domžalah,
izdano leta 1992. s-57386

Iskra Bojan, Panonska 5, Gornja Radgo-
na, zaključno spričevalo  Srednje elktro
računalniške šole, Maribor, izdano leta
1993. m-1901

Iskra Branko Franc, Šmokuč 76, Žirov-
nica 64274, spričevalo in diplomo Srednje
šole metalurške stroke, izdano leta 1963.
g-57169

Ivanuša Anton, Novakova 15, Ormož,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovnosti za pridobitev licence. g-57068

Jagrič Janez, Podvin 108, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 607398,
izdala UE Žalec. p-57212
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Jakofčič Katarina, Koširjeva c. 3, Škofja
Loka, spričevalo OŠ Ivan Grohar Škofja Lo-
ka, izdano leta 1989. g-57010

Janžekovič Robert, Usnjarska 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
110329. m-1804

Janževič Uroš, Verje 12 E, Medvode,
delovno knjižico. s-57217

Jankovič Dragan, Lahova pot 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391762, reg. št. 179374. s-57340

Jančar Milan, Mal na 7/a, Lenart v Slo-
venskih Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3798. m-1823

Jaušovec Aleksander, Podvinci 13a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFG, št. 23833,
izdano pri UE Ptuj. g-57222

Javornik Simona, Lobček 49, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1301/97.
s-57399

Jenko Franc, Poljanska cesta 39, Gore-
nja vas, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
FGH, št. 3162, izdala UE Škofja Loka.
g-57265

Jenuš Boris, Kardeljeva 81, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št, 111769.
m-1842

Jerman Barbara, Jezerska cesta 110 a,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje tekstil-
ne in obutvene šole v Kranju, izdano leta
1993, na ime Živanič Barbara. s-57036

Jezovšek Jože, Ogorevc, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. D, št. 10540/97. p-57111

Ješovnik Aleš, Benedikt 112, Benedikt,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole v Ljubljani, izdano leta 1995/96.
m-1870

Jović Gosto, Jakčeva 40, Ljubljana, spri-
čevalo OŠ Prežihov Voranc, izdano leta
1988/89. s-57303

Jošt Matej, Gotovlje 31, Žalec, zaključ-
no spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole Celje. g-57044

Južnič Sotlar Maja, Pod Hrasti 87, Ljub-
ljana, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu angleškega jezika-predmetna stopnja
za osnovno šolo. s-57290

Jukič Dean, Stara pot 10, Portorož, di-
plomo 1L/215 Srednje lesarske šole v Novi
Gorici. g-57400

Jurič Josip, Frankolovska 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 82090.
m-1738

Jurovič Miroslav, Limbuška 66, Mari-
bor, zaključno spričevalo izdano leta 1971/
72. m-1742

Katona Dušanka, Gorica, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 17608. p-57022

Kaučič Flegar Karmen, Poljska 13, Ba-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 23904.
p-57106

Kavčič Vesna, Verdijeva 6, Piran, spri-
čevalo 2. letnika SGTŠ. g-57039

Klenovšek Boštjan, Log 28 C, Hrastnik,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-57118

Klun Matej, Partizanska 14, Divača, spri-
čevalo 1. letnika Srednje kovinarske in pro-
metne šole, Koper. g-57150

Knific Robert, Zgornja Besnica 69, Zgor-
nja Besnica, diplomo Srednje cestno pro-
metne šole v Škoflji Loki, št. 37-CP/85.
s-57007

Kocjančič Uroš, Mleščevo 1 A, Ivančna
Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitve v Ljub-
ljani, izdano leta 1994/95. s-57249

Kodele Egid, Cankarjeva 6 B, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4645.
p-57006

Kokelj Evgen, Idrija pri Bači 3, Most na
Soči, spričevalo EGŠC št. 341/1A. p-57129

Kokol Esma, Topniška ulica 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S733372, št. reg. 137907. s-57202

Kolander Stanislava, Visoko 6E, Kranj,
delovno knjižico. s-57396

Kolar Edvard Mihael, Škapinova 11, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 16278. p-57021

Kolarič Danica, Rošpoh 190, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110963.
m-1799

Kolarič Dušan, Volkmerjeva 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19096,
izdala UE Ptuj. g-57314

Kolarič Tamara, Godenici 38, Središče
ob Dravi, zaključno spričevalo Zdravstvene
šole, izdano leta 1992. m-1851

Kolbl-Čolnik Renata, Korotanska 4, Ra-
denci, spričevalo 4. letnika SCTPU Gimna-
zije pedagoške smeri, izdano na ime Kolbl
Renata. g-57122

Kolman Denis, Polzela 205/b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 319038,
izdala UE Žalec. 57081

Kolmanič Dušan, Ulica Erbežnikovih 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111653. m-1835

Komar Simona, Bernikova ulica 4, Dom-
žale, zavarovalno polico, št. 0328594, izda-
la Zavarovalnica Tilia Novo mesto. s-57055

Kontrec Juraj, Ob Gozdu 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46211.
m-1818

Kopina Nevenko, Stari trg 26, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19949,
izdala UE Velenje. p-57152

Kopušar Dušan, Koroška cesta 35, Šo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9190, izdala UE Velenje. g-5366

Korbar Stanislava, Zgornji Brnik 59 A,
Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano na ime Šimc
Stanislava, izdano leta 1981/82. s-57163

Korman Rihard, Markovičeva 15, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
71434. m-1858

Korošec Andreja, Brezovica pri Borov-
nici 10 A, Borovnica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 12778, izdala UE Vrhnika.
s-57080

Korošec Nataša, Janeza Mežana 2, Cer-
klje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1055852, št. reg. 44950, izdala UE Kranj.
g-57011

Kos Anton, Hrastje 29, Limbuš, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. 11570. m-1770

Kos Marta, Toplarniška 11, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Cerknica, izdano
leta 1977/78. s-57338

Kovač Karel, Studence 53D, Žalec, potr-
dilo o opravljenem preizkusu strokovne us-
posobljenosti za pridobitev licence v cest-
nem prometu, izdano od Ministrstva za pro-
met in zveze. g-57189

Kovačevič Vladan, Topniška 27, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424463548. s-7215

Kovačič Nataša, Prvenci 16 A, Markov-
ci, spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Ptuj.
g-57028

Kovačič Peter, Hrastje 52j, Limbuš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 93848.
m-1771

Kozmanovski Aljaž, Zvinče 20a, Tržič,
vozno karto Bistrica-Kranj. g-57395

Kozole Martin, Koprivnica 24, Kopriv-
nica pri Brestani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 17432. p-57094

Košir Matevž, Trg komandanta Staneta
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 265391, št. reg. 165638. s-57026

Kočevar Aleš, Mucherjeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653910, reg. št. 195431. s-57166

Kragelj Jerica, Kneža 1 B, Moravče, voz-
niško dovoljenje, št. 000105398. p-57014

Krajnc Stanko, Meljska cesta 13, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika SKŠ v Mariboru,
izdano leta 1979. m-1873

Krajnik Samo, Gregorčičeva 29a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
70020. m-1826

Kralj Robi, Crngrob 8, Žabnica, vozov-
nico Alpetour št. 41514. g-57407

Kramberger Aleksander, Pernica 4, Per-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
85355. m-1824

Kraner Srečko, Jelenče 3b, Pesnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 1922.
m-1828

Krasniči Nergim, Partizanska 81, Mari-
bor, diplomo Delavske univerze v Maribo-
ru, izdano leta 1987. m-1889

Križaj Dušan, Kogojeva 16, Lucija, Por-
torož, maturitetno spričevalo, št. 24 Gimna-
zije Piran, izdano leta 1997. g-57022

Krnetić Jovan, Celovška 142, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole Litostroj, smer viličar.
g-57006

Krušič Milan, Skorba 53 A, Ptuj, indeks
Visoke upravne šole v Ljubljani, št. 16468.
m-1874

Kuduzović Alma, Celovška 269, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Mirana Jarca, izdano
leta 1992. s-57161

Kukavica Hase, Nadgoriška cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076681, reg. št. 82689. s-57255

Kukovec Jože, Drvanja 20, Benedikt, za-
ključno spričevalo Gradbene šole, izdano
leta 1979. m-1850
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Kulaš Ivan, Vrečkova 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1056043, reg.
št. 33740. g-57388

Kulor Tomas, Lokve 9, Črnomelj, listi-
no. p-57133

Kunstelj Katarina, Trubarjeva 8, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27333. s-57042

Kunšič Valerija, Veliki Breg 1 Mojstra-
na, Mojstrana, spričevalo o zaključnem iz-
pitu, izdano leta 1994. g-57262

Kupnik Slavica, Kumen 53, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4190. m-1872

Kuster Janez, Nad Dravčami 33, Šent-
janž, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9322.
p-57001

Lah Darinka, Nad Čreto 37, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 42319.
m-1790

Lah Ksenija, Vogrsko 37/A, Volčja Dra-
ga, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-57380

Lajić Borislav, Frankovo naselje 69,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24029, izdala UE Škofja Loka.
s-57103

Lampe Angela, Prade XII 8, Koper, spri-
čevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdani na ime Herga
Angela. g-57045

Lavrenčič Erna, Vilharjeva 46, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. B. št. 5918,
izdala UE Ajdovščina. g-57117

Lavrič Božidar, Dežmanova 4, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 77868,
izdala UE Ljubljana. s-57274

Lavtar Špela, Cesta na Brdo 13, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje gradbeno
ekonomske šole, izdano leta 1996. s-57402

Leban Elda, Cankarjeva 74, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16849. p-57008

Leben Barbara, Dašnica 143, Železniki,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1982, izdano na ime Vrhunc Barbara.
g-57228

Leher Marko, Gubčeva 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 38133.
št. S1172652. g-57149

Lekše Rafko, Kandijska 45, Novo me-
sto, spričevalo, izdano leta 1972. g-57020

Leskovar Petra, Vešenik 20 B, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, št. 11381.
p-57015

Leskovec Mateja, Ig 73, Ig pri Ljubljani,
spričevalo 2., 3. in 4. letnika Srednje grad-
beno ekonomske šole, izdano leta 1995/96
in 1996/97. g-57174

Licul Alan, Kogojeva 10, Portorož, di-
plomo Srednje elektrotehnične šole.
g-57152

Lipušček Iva, Brilejeva 12, Ljubljana,
indeks Višje upravne šole v Ljubljani, izda-
no na ime Pirc Iva, Glinškova ploščad 9,
Ljubljana. s-57100

Lisjak Karmen, Bizoviška 41, Ljubljana,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šo-
le, Ptuj, izdano leta 1995. s-57008

Ljubec Tamara, Plešičeva 35, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
876183, reg. št. 106506. s-57289

Ljubišić Aleksandra, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje fri-
zerske šole, izdano leta 1997. s-57052

Lorenčič Darja, Kurilniška 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 83001.
m-1805

Lukan Marjan, Žirovnica 101 B, Žirov-
nica 64274, diplomo št. 113, izdana leta
1978/79. g-57156

Lukič Dragan, Kovorska 23, Bistrica pri
Tržiču, zaključno spričevalo Šole za poklic-
ne voznike v Škofji Loki, izdano leta 1974.
s-57250

Milošević Gratko, Ulica Bratov Bezla-
jev 5, Ljubljana, zavarovalno polico št.
1060139, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-57051

Madžarac Ksenija, Panonska 19, Mari-
bor, spričevalo Srednje trgovske šole, izda-
no leta 1992. m-1879

Madžarac Ksenija, Panonska 19, Mari-
bor, zaključno spričevalo 1. letnika Srednje
administrativne šole, izdano leta 1988 v Ma-
riboru. m-1878

Majer Irena, Rogoška 77, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35961.
m-1871

Majer Zmago, Črnogorska 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 20882.
m-1789

Majerič Edvard, Ulica Slov. španskih
borcev 10, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDEFGH, št. 9146. m-1837

Majerle Sašo, Slovenska vas 22, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S519769, reg. št. 1993. s-57353

Malec Maja, Pretnerjeva ulica 11, Po-
stojna, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje tehniške in naravoslovne šole v Postoj-
ni, izdano leta 1991. s-57034

Malič Sebastjan, Miren 223, Miren, spri-
čevalo. p-57130

Mandl Štefan, Krožna pot 24, Maribor,
zavarovalno polico št. 0441419, izdala Za-
varovalnica Adriatic. m-1830

Marinčič Mihaela, Vir pri Stični 65,
Ivančna Gorica, indeks Višje upravne šole v
Ljubljani, izdano leta 1987/88 na ime Kam-
nikar Mihaela. g-57359

Marič Aleš, Soboška, Bakovci, vozniško
dovoljenje, št. 29524. p-57103

Markovič Marko, Ljubno 42, Podnart,
vozovnico Alpetour št. 516802. g-57167

Marolt Gregor, Omahnova 21, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1995. s-57287

Martinjak Gregor, Ul. Andreja Vavkna
7, Cerklje, vozniško dovoljenje, izdala UE
Kranj. g-57072

Martinovič Aleksandra, Pustota, Spod-
nja Idrija, vozniško dovoljenje, št. 10506.
p-57099

Marušič Jurij, Kosovelova 29, Ljublja-
na, spričevalo o uspehu OŠ Kette Murn v
Ljubljani, izdano leta 1995. s-57182

Matko Erika, Spodnje Gameljne 2E,
Šmartno, diplomo Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdana leta 1990. s-57257

Mavrič Igor, Hrvatini 12a, Ankaran, li-
stino. g-57310

Mašera Zvonomir, I. Suliča 18B, Šem-
peter, delovno knjižico. p-57108

Maček Peter, Zgornja Selnica 43, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 7607. m-1957

Medved Irena, Ulica Juleta Gabrovška
23, Kranj, zaključno spričevalo Srednje
družboslovno jezikovne šole Boris Ziherl v
Škofji Loki, izdano leta 1990. s-57248

Medvešek Matjaž, Na selah 12, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 15819, izdala UE Hrastnik. g-5285

Meglič Mitja, Orehova cesta 49, Oreho-
va vas, spričevalo 1. C razreda Srednje stroj-
ne met. šole, Maribor, izdano leta 1997.
m-1899

Mehle Žiga, Ul. pohorskega bataljona
139 A, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika
PTT SŠC v Ljubljani, izdano leta 1995/96.
s-57082

Mihelič Janez, Slovenska 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. m-1857

Miklič Srečko, Irgoličeva 28, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2183, izdala
UE Maribor. m-1769

Milih Danica, Wojašniški trg 2, Mari-
bor, zaključno spričevalo SERŠ, izdano leta
1990. m-1829

Milosavljevič Mile, Pot na Malence 6,
Borovnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehanične šole v Škofji Loki,
izdano leta 1981. s-57273

Milutinovič Bojana, Brkinska 28, Izola,
delovno knjižico. p-57101

Mir Karmen, Radenci, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 11960. p-57105

Miška Emica, Letališka 24, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 3369.
m-1819

Mladič Bogomir, Tyrševa 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25482.
m-1862

Mlakar Maja, Ul. M. Blejca 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19316.
s-57016

Mlakar Robert, Prisojna 65, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 85227.
m-1864

Mlinar Ivana, Klanec 14, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 476468,
št. reg. 1794. s-57193

Modic Martin, Gradišče 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134490, reg. št. 214535. s-57360

Mokranjac Anja, Mačkov kot 13 a, Šen-
tvid, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Moste, izdano leta 1997. s-57078

Moscha Ivan Anton, Cesta osvobodilne
fronte 16, Log pri Brezovici, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 2488. s-57066

Mrak Franc, Luznarjeva 10, Kranj, vo-
zovnico. g-57171
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Mravljak Metod, C. Adama Dušaka 5,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Ravne na Koroškem, izdano leta
1964. g-57014

Mršič Blaž, Župančičeva 20, Kranj, za-
varovalno polico. g-57142

Mušić Elvira, Turnše 40, Dob pri Dom-
žalah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31089, izdala UE Domžale. s-57088

Namorš-Vujinovič Peter, Zakotnikova 4,
Ljubljana, spričevalo OŠ Vodmat, izdano
leta 1995. s-57134

Napret Mirko, Drapšinova 9, Celje, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna št.
02/13866/13-89. g-57365

Neković Altijana, Spodnje Duplje 23,
Duplje, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1996. s-57091

Nikiš Igor, Moše Pijade 20, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico DK 6718, ser. št.
AO03367. m-1832

Nosan Maja, Na Herši 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 894162,
reg. št. 198827. s-57236

Nose Janja, Repče 20, Trebnje, spriče-
valo Srednje trgovske šole Josip Jurčič, šol-
sko leto 96/97. g-57031

Novak Jure, Kardeljeva 62, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99373.
m-1902

Novak Lidija, Zg. Jablane 3/a, Cirkovce,
zaključno spričevalo Srednje agroživilske
šole v Mariboru, izdano leta 1989/90.
m-1839

Oblak Ana, Mlakarjeva 3 B, Trzin, spri-
čevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1997. s-57075

Oblak Nives, Grudnova 3, Piran, spriče-
valo 3. letnika Trgovske šole in maturitetno
spričevalo. g-57154

Obran Borut, Tržaška cesta 365, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841440, reg. št. 178652. s-57279

Obrul Tina, Gmajnice 3, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1980.
s-57247

Ocvirk Damjana, Šentjur, spričevalo.
p-57107

Ogrin Terezija, Plešičeva 29, Ljubljana,
spričevalo OŠ Stična izdano na ime Hrovat
Terezija, izdano leta 1974. s-57196

Omeradžić Ferid, Prušnikova 106, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-57251

Opeka Andrejka, Zelše 191, Cerknica,
zavarovalno polico št. AO 0437190.
g-57389

Ornik Bojan, Selce 31, Voličina, spriče-
valo 2. letnika Srednje prometne šole v Ma-
riboru, izdano leta 1997. m-1890

Osredkar Boštjan, Radovljica, listino.
g-57053

Ovčar Mate, Arbajterjeva 10, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 36843.
g-57220

Ozimič Sabina, Majeričeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92091.
m-1903

Pacek Vladka, Ulica Milke Kerinove 13,
Krško, indeks Pedagoške fakultete v Ljub-
ljani. s-57381

Palir Igor, Ulica Staneta Severja 15, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
78972. m-1904

Papež Greta, Zlatoličje 86, Maribor, spri-
čevalo 4. letnika Pedagoške šole, izdano le-
ta 1981 v Mariboru. m-1883

Paternoster Franc, Tenetiše 12 b, Litija,
spričevalo o končani Delovodski šoli stroj-
ne smeri Maribor št. 18/77-Li dne 16. 6.
1977. s-57201

Pavlec Sandra, Bevkova 1, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16289.
g-57070

Pavčnik Jože, Turje 4, Dol pri Hrastni-
ku, spričevalo o zaključnem izpitu Kmetij-
skega šolskega centra, izdano leta 1980.
g-57013

Penjak Alenka, Letonjeva 6, Maribor, in-
deks št. 61077384 Pedagoške fakultete Ma-
ribor, izdan leta 1991. m-1838

Perenič Gordan, Selce 55, Pivka, delov-
no knjižico. g-57295

Pergar Saša, Tratnikova 48, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in 4. letnik Srednje
šole za farmacijo in zdravstvo, izdano leta
1983 na ime Kerčmar Saša. s-57288

Pertovt-Valič Valentina, Goriška cesta
27, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem iz-
pitu Srednje šole. p-57095

Pestotnik Veronika, Stara sela 10, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14037, izdala UE Kamnik. s-57089

Peterlin Albin, Štrit 7, Škocjan, spriče-
valo Poklicne in kovinarske šole Novo me-
sto, šolsko leto 1980/81. g-57027

Peterlin Albin, Štrit 7 C, Škocjan, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le v Novem mestu, izdano leta 1982.
s-57129

Peterlin Albin, Štrit 7 C, Škocjan, za-
ključno spričevalo Poklicne kovinarske šo-
le v Novem mestu, izdano leta 1978.
s-57130

Peterman Franci, Podhod 55, Zg. Gorje,
Begunje na Gorenjskem, letno spričevalo
Srednje poklicne strojne šole, izdano leta
1993/94. g-57176

Petkovšek Ana, Planina 191, Planina,
spričevalo OŠ A. Globočnika Postojna od
1. do 4. razreda. g-57297

Petric Melita, Črešnjevec 2, Semič, spri-
čevalo smer šivilja-krojač, izdano leta
1995/96. g-57017

Petrič Marko, Pot pod hribom 1, Domža-
le, spričevalo 6. razreda OŠ Mengeš.
s-57318

Petrovič Zoran, Celovška cesta 269,
Ljubljana, zaključno spričevalo Gradbene
tehniške šole v Mariboru, izdano leta 1977.
s-57226

Pfajfer Tatjana, Štantetova 18, Maribor,
zaključno spričevalo Gradbene tehnične šo-
le, izdano leta 1970. m-1827

Pipp Lučka, Janeza Puharja 9, Kranj, let-
no spričevalo Srednje gradbene šole v Kra-
nju, izdani leta 1988/89, 1989/90, 1990/91.
g-57277

Pisnik Srečko, Novorogoška 22, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključ-
nem izpitu ŠAKC Maribor. m-1908

Pivec Petrina, Bresterniška 4, Kamnica,
zavarovalno polico št. 492224, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. m-1959

Pišek Miran, Kajuhova 11, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 17466,
izdala UE Ptuj. g-57060

Plajnšek Brigita, Bezovje 15 B, Šentjur,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje vrtnar-
sko, kmetijske šole Šentjur. g-57213

Podbrežnik Dragica, Ptujska gora 32,
Ptujska Gora, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13581. g-57114

Polanec Gorazd, Cerkvenjak 35/a, Le-
nart v Slovenskih Goricah, vozniško dovo-
ljenje, kat. H, št. 8284. m-1822

Polše Matjaž, Ptujska 109, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 84976. m-1896

Polše Srečko, Ul. Talcev 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99043.
m-1861

Popović Zoran, Lekarniška 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 109392.
m-1798

Potočnik Mateja, Jerajeva 2, Celje, spri-
čevalo 1. in 2. letnika, izdano leta 1989/90
in 1991/92 in zaključno spričevalo Srednje
šole za trgovinsko dejavnost. g-57119

Potočnik Rajka, Kasaze 71 a, Petrovče,
spričevalo, šolsko leto 91/92. g-57046

Potočnik Rajka, Kasaze 71 a, Petrovče,
spričevalo Frizerske šole, izdano leta 1992.
g-57054

Povše Martin, Verovn 17, Novo mesto,
spričevalo OŠ, izdano leta 1975. g-57309

Pramenko Iztok, Medvedova 7, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-57398

Primec Marko, Prušnikova 50, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja mo-
tornega čolna št. 02/13-2454/93. m-1792

Primec Marko, Prušnikova 50, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70357.
m-1791

Primožič Dejan, Cankarjeva 82, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala SO Nova Gorica. p-57019

Prislan Martina, Male braslovče 10,
Braslovče, BGH, št. S 358150, izdala UE
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. p-57080

Pristovnik Natalija, Žička 37, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8057. p-57100

Pucihar Primož, Žalna 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14248.
s-57204

Pugelj Marko, Švabičeva 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1025488, reg. št. 34116. s-57180

Pugelj Primož, Lutrško Selo 12, Otočec
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 34634. g-57133
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Pustotnik Tomaž, Vinje 33, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097167, št. reg. 187939. s-57106

Pustovrh Janez, Krivec 1, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 567651,
št. reg. 115568. s-57319

Radojkovič Atilio, Seča 190, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1841,
izdala UE Piran. g-57155

Rajšp Igor, Selnica ob Muri 56, Ceršak,
zaključno spričevalo  SERŠ, izdano leta
1997. m-1854

Ranfl A., Apače 16, Lovrenc, spričevalo
za 8. razred. p-57128

Rapl Primož, Huje 8, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1027248, reg.
št. 45105, izdala UE Kranj. s-57200

Ratej A., Nazarje, vozniško dovoljenje.
p-57109

Ravnikar Bojan, Kamniška cesta 12,
Domžale, delovno knjižico. s-57073

Ravnjak Areta, Titova 65, Slovenska Bi-
strica, diplomo 3. Gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1991. m-1880

Razdevšek Metka, Dobja vas 25, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16850, izdala UE Ravne na Ko-
roškem. g-57030

Razpotnik Tomaž, Kisovec, vozniško do-
voljenje, kat. BCEGH, št. 8383. p-57010

Rebolj Eva, Bezje 8, Kranjska Gora, ob-
vestilo o uspehu Srednje ekonomsko uprav-
no administrativne šole v Kranju, izdano
leta 1994/95. s-57162

Rehak Egon, Vrazova 4, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 77091.
m-1740

Renco Marin, Kamniška 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 110284.
m-1796

Ribič Marjan, Slivna 12 A, Vače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 859033.
s-57214

Rihtar Nataša, Fajfarjeva ulica 11, Dom-
žale, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Sred-
nje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljub-
ljani. s-57206

Roguljić Suzana, Krška vas 102, Krška
vas, delovno knjižico. s-57358

Rola Darinka, Zg. Duplek 146/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
49921. m-1906

Romih Milan, Lenardonova 47, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 53062.
m-1909

Rooss Ajda, Zupančičeva 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 32885,
reg. št. 39405, izdala UE Kranj. s-57241

Ropret Martin, Smledniška 32, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, du-
plikat, reg. št. 15540, št. S 1167770. s-57159

Ropret Rok, Planina 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1194289,
reg. št. 43326. s-57158

Rozman Peter, Srednje Bitnje 37, Žabni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1167386, št. reg. 44366, izdala UE Kranj.
s-57037

Rošker Angela, Selnica ob Muri 186,
Šentilj, spričevalo o končanem šolanju Sred-
nje ekonomske šole, izdano leta 1978.
m-1868

Rupel Katja, Tesarska 4, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1989. s-57140

Rupnik Stanislav, Skopo 10, zavaroval-
no polico AO 477224. g-57378

Salkić Hasan, Reška 17, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-57335

Sanda Simon, Zg. Rečica 78, Laško, voz-
niško dovoljenje. p-57016

Sekne Igor, Jama 42, Mavčiče, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 087207, reg. št.
41239. g-57141

Selimoski Sejdin, Celovška 264, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424458668, izdano na ime Hasanaj Men-
tor, izdano leta 1997. s-57286

Seljak Pavel, Korita 5, listino. p-57131
Senica Sandi, Dolenja vas 26, vozniško

dovoljenje, kat. GH. p-57102
Senčar Tina, Tržna ulica 3, Ljubljana,

spričevalo OŠ Zvonka Runka, izdano leta
1991/92. s-57296

Sever Stanko, Jakčeva 40, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
586920, reg. št. 3926. s-57254

Sitar Vesna, Predoslje 184, Kranj, spri-
čevalo Srednje mlekarske in kmetijske šole,
izdano leta 1991/92. g-57198

Sičić Milena, Zg. Kungota 17 i, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4247. m-1956

Skeledžič Edo, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108949.
m-1821

Skubic Matic, Zg. Brnik 128, Cerklje,
vozovnico, št. 418789, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-57210

Skukan Nikolaj Robert, Trebinjska 7,
Ljubljana, spričevalo OŠ Milan Šušteršič
Ljubljana, izdano leta 1989. s-57175

Slak Iztok, Lopata 18 A, Celje, potrdilo
o opravljenem preizkusu znanja za uprav-
ljanje s čolnom, št. 02/13-1776/81. g-57205

Slatnar Aleksandra, Novi trg 40/A, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15068. s-57032

Lavič Erik, Gabroška 4, Kranj, zavaro-
valno polico. g-57275

Slokar Irena, Kodričeva 2, Ajdovščina,
spričevalo Gostinske šole, Izola. g-57384

Smajlagič Senija, Sončna pot 6, Izola,
spričevalo o opravljenem strokovnem izpi-
tu. g-57151

Smrekar Primož, Kardeljeva 76, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
57895. m-1843

Spona, d.o.o., Spodnji trg 34, Lovrenc
na Pohorju, zavarovalno polico AO
0464810. m-1795

Srebernič Vojteh, Dapontejeva Reber,
Koper, zavarovalno polico AO 0459467.
g-57312

Stanič Edvard, Trg svobode 19, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. s-57005

Starčič Edvard, Lackova 5, Radenci, za-
varovalno polico št. 1226432 Zavarovalni-
ce Triglav. g-57116

Sterle Damijan, Kozarišče 18 a, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8646. s-57356

Sterle Nataša, Podcerkev 1, Stari trg pri
Ložu, indeks Višje upravne šole. s-57109

Stojan Boštjan, Hajnsko 6, Pristava pri
Mest., spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Celju za šolsko leto
1992/93. g-57261

Stojanovič Boban, Rudija Papeža 30,
Kranj, indeks št. I-R/357 1638 in diplomo
št. 192, izdano na ime Bazovič Vladimir.
g-57120

Stopar Mira, Rožno 52a, Blanca, maturi-
tetno spričevalo izdano na ime Ban Mira,
izdano leta 1974. g-57137

Stražišnik Jožef, Gortiva 58, Muta, za-
ključno spričevalo št. 1406/73 Gradbene po-
klicne šole. s-57112

Stražišnik Jožef, Gortiva 58, Muta, za-
ključno spričevalo št. 1406/73 Gradbene po-
klicne šole. g-57076

Strajnar Peter, Tlake 14, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16876.
s-57019

Strajnar Tomaž, Mlinska pot 1, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje šole za-
strojništvo Ljubljana, izdano leta 1986.
s-57143

Suhadolnik Anton, Gorenja Brezovica
14, Preserje, spričevalo o zaključenm izpitu
Srednje agroživilske šole, izdano leta 1997.
s-57291

Susman Iva, Gradišnikova 8, Borovnica,
zaključno spričevalo Šole za prodajalce, iz-
dano leta 1979. s-57276

Svenšek Simona, Gerečja vas 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 81863.
g-57367

Svoljšak Sonja, Ježa 40, Ljubljana, in-
deks, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani
leta 1994. s-57050

Šadl Sabina, Cankova 31/b, Cankova,
zdravstveno izkaznico. g-57374

Šardi Silvo, Erjavčeva cesta 22, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 40/405771, izda-
la Zavarovalnica Tilia. s-57090

Šarlah Tomislav, Trubarjeva 44, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje po-
licijske šole v Tacnu, izdano leta 1994.
s-57047

Šerbinek Anton, Goriška 3, Maribor, za-
ključno spričevalo za poklicnega voznika-
Srednje kmetijske šole, izdano leta 1978.
m-1833

Šilc Leon, Trčova 210, Maribor, indeks
FERI št. 93375785 v Mariboru. m-1881

Šimenc Aljoša, Smledniška 58, Kranj,
vozniško dovoljenje, št. S 1155228, reg. št.
17757. g-57225

Šimunič, Šmarje, vozniško dovoljenje,
št. D 17401. p-57127



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 57 – 19. IX. 1997 Stran 4379

Šinigoj Sonja, Rožna dolina Vipavska
65, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, št.
10849. p-57147

Šinkovec Metka, Partizanska 53, Sloven-
ska Bistrica, indeks št. IVA/252 in diplomo
Srednje družboslovne šole, izdano leta 1986.
m-1853

Šipek Sabina, Štantetova 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94268.
m-1860

Škarja Jože, Pokopališka 26, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424462130
z dne 16. 7. 1997, izdano na ime Majstoro-
vić Mićo, zaradi izdaje duplikata. s-57355

Škerl Uroš, Grablovičeva 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065207, reg. št. 210007. s-57406

Škrinjar Dušan, Vrazova ul. 1, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7838. g-57219

Šmid Blaž, Sr. Bitnje 109A, Žabnica,
vozovnici Alpetour, št. 418414. g-57232

Šnajder Timotej, Kersnikova 15/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
87043. m-1820

Šobar Stanislav, Senožeti 52, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. s-57211

Šobot Rade, Majcingerjeva 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 80900.
m-1801

Špacapan Andrej, Klementa Juga 18,
5250 Solkan, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH. g-57383

Špec Jurij, Bohorska ulica 4, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17620.
p-57093

Špec Urban, Gotoveljska 4, Žalec, spri-
čevalo izdano leta 1994 za Elektro šolo.
g-57123

Špec Urban, Gotoveljska 4, Žalec, spri-
čevalo izdano leta 1991. g-57124

Športa Samo, V Dovjež 24, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. SLV 126168.
s-57401

Šrimpf Miran, Montinjančevo naselje 1,
Pobegi, zavarovalno polico št. 0459582.
g-57379

Šrucl Marija Nada, Sodnice 3, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10917.
g-57021

Štefančič Marjetka, Dolenjska cesta 112,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1994/95. s-57300

Štrekelj Primož, Hudourniška pot 12,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu-
Gimnazije Moste, izdano leta 1991. s-57269

Štruc Nevenka, Zaloška cesta 98, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S321355, reg. št. 20876. s-57385

Štumberger Milan, Hrastovec 107, Za-
vrč, zaključno spričevalo Poklicne šole za
voznike motornih vozil št. II 769, izdano
leta 1994. g-57370

Šturm Marjeta, Na Plavžu 24, Železniki,
diplomo Srednje šole ekonomsko družbo-
slovne usmeritve, Kranj, izdano leta 1996.
g-57350

Šubelj Peter, Cesta v Šmartno 49, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-57079

Šuštar Janez Zlato, Loke v Zuhinju 15,
Laze v Tuhinju, spričevalo 1. letnika Sred-
nje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta
1991. s-57033

Šušteršič Matjaž, Javorjev drevored 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 14373, reg. št. 518. s-57092

Švajnzger Nevenka, Na Griču 37, Mari-
bor, maturitetno spričevalo Srednje glasbe-
ne šole, izdano leta 1974. m-1957/A

Švigelj Angela, Mikuževa 6, Borovnica,
zavarovalno polico, št. AO 0415673, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-57062

Tanšek Katja, Kvedrova 36, Šentjur,
spričevalo. p-57017

Tavčar Metod, Trzinska cesta 9, Men-
geš, zaključno spričevalo Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1988.
s-57311

Tavčar Peter, Hotemaže 67C, Preddvor,
spričevalo OŠ bratstvo in enotnost v Kra-
nju, izdano leta 1980/81. g-57369

Tešič Radivojka, Vojkova 25, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu SEDŠ, ko-
per, izdano leta 1991. g-57224

Tilinger Podobnik Anita, Mlakarjeva 13,
Kranj, maturitetno spričevalo. g-57197

Todorovič Ljubo, Krožna pot 8 a, Vrhni-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 2738.
s-57334

Tomažin Anja, Poljanski nasip 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891464, reg. št. 195020. s-57023

Tomažinčič Mirjam, Lukežiči 42, Ren-
če, spričevalo 1. 2. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu, št. 366/8-X Poklicno ad-
ministrativne šole, izdano na ime Cukjati
Mirjam. g-57056

Tomažič Mateja, Partizanska 55, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo OŠ Pohorski odred
Slovenska Bistrica, izdano leta 1991.
m-1888

Tomić Danijela, Pot k Savi 26H, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Poklicne frizer-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-57382

Tomnikar Branko, Pameče 50, Slovenj
Gradec, delovno knjigo št. 19335. g-57115

Toplak Alenka, Slomškova 3, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana,
izdano leta 1993/94. s-57387

Toplek Danijel, Trebinjska 8, Ljubljana,
spričevalo OŠ Milan Šuštaršič, izdano leta
1994. s-57343

Tržan Anica, Veliko Širje 11, Zidani
most, spričevalo 1. letnika Srednje vrtnar-
ske, kmetijske, gospodinjske šole v Celju.
s-57208

Tržan Iztok, Dergančeva 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011162, reg. št. 204823. s-57148

Tržan Zlatka, Kostrivnica 42, Kalobje,
diplomo. p-57132

Trček Mojca, Kozinova 9, Ljubljana, in-
deks št. 81496956, Visoka poslovna eko-
nomska fakulteta v Ljubljani. s-57099

Turk Emil, Dolenji Lazi 55, Ribnica,
orožne liste, št. 1077 od 19. 5. 1995, 764 od
16. 7. 1984, 501 od 25. 7. 1979, 489 od
10. 10. 1977, izdala UE Ribnica. g-57071

Turk Emil, Dolonji lazi 55, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 888.
g-57173

Turk Polona, Podmilščakova 44, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Vita Kreigherja v Ljub-
ljani, izdano leta 1994. s-57104

Tuvič Milorad, Čopova 15, Celje, listi-
no. g-57397

Ule Ivan-Tihomil, Trg mlad. delovnih
brigad 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 766853, reg. št. 58019.
s-57002

Urbančič Anica, Vnanje Gorice 1, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1105490, št. reg. 176703.
s-57076

Ursić Orsini Marine, Šerugova 18, Novo
mesto, indeks Pravne fakultete št. 71081938.
m-1861

Ussar Astrid, Pobreška 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 91806.
m-1898

Vajnhandl Amalija, Sladki vrh 5b, Slad-
ki vrh, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
8684. M-1910

Valič Simon, Borovc 28, Dornava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6023, izdala
UE Ptuj. g-57029

Valtl Darja, Celjska cesta 110, Slovenj
Gradec, spričevalo 1. letnika Srednje uprav-
no administrativne šole v Ljubljani. s-57293

Varl Valentin, Betnavska 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37445.
m-1844

Vauda Dejan, Panonska 5, Ptuj, spriče-
valo 1. in 2. letnika Elektrotehnične šole,
Ptuj, izdano leta 1992/93. m-1863

Veingerl Blanka, Vodole 28, Maribor,
zaključno spričevalo Vrtnarske šole Celje,
izdano leta 1974. m-1793

Veit Franc, Sladki vrh 8, Sladki vrh, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 958. m-1900

Vengar Srečo, Cesta Talcev 3, Jesenice,
diplomo št. E/463 Univerze v Mariboru, iz-
dano leta 1987. g-57263

Verdnik Alojz, Padeški vrh 14, Zreče,
spričevalo o končani OŠ Zreče, izdano leta
1984/85. g-57113

Vidmar Brigita, Bilečanska 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933162, reg. št. 180053. s-57101

Vidmar Tatjana, Danila Bučarja 24, No-
vo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole, Novo mesto, izda-
no leta 1979. g-57304

Vidovič Boris, Račka 58, Orehova vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87575.
m-1865

Vidrih Andreja, Gestrinova 6, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika SVKGŠ v Celju,
izdano leta 1991/92. s-57403

Vinšek Antonija, Pod Gradom 33, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10350. p-57123
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Vizlar Primož, Dolenjska cesta 64, Ljub-
ljana, indeks FNT v Ljubljani. s-57191

Višič Halida, Pajkova 22, Maribor, za-
ključno spričevalo Vrtnarske šole Celje, iz-
dano leta 1981/82. m-1794

Vlašič Kolarič Bojanka, Volkmerjeva 22,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6881, izdala UE Ptuj. g-57315

Vodeb Brigita, Štekličeva 2, Celje, di-
plomo STŠ Celje. g-57172

Volk Špela, Fani Grumove 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 1992, na ime Žabjek
Špela. s-57320

Vošnjak Zdenka, Svetčeva ulica 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-57317

Vrabl Mitja, Markovci 1, Markovci pri
Ptuju, spričevalo 1. letnika Srednje trgov-
ske šole Maribor, izdano leta 1996/97.
m-1955

Vukovič Nevio, Dolinska cesta 50 E, Ko-
per, priglasitveni list. g-57323

Vučko Milan, Taleška 11, Bled, spriče-
valo o zaključnem izpitu, izdano leta 1982
Poklicne kovinarske in avtomehanične šole
Škofja Loka. g-57229

Walch Zorica, Kočevarjeva 6a, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šo-
le, izdano leta 1975. m-1867

Wastl Jurij, Legenška cesta 1, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AFGH,
št. 14295. g-57390

Zabret Gregor, Žmavčeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 104728.
m-1907

Zajc Boris, Valburga 15 A, Ljubljana,
potrdilo o ustreznosti vozila Mecedes -
Benz, št. šasije WDB9502031K269152,
št. motorja 54192500019777, reg. št. NN
št. 23642. s-57298

Zajc Saša, Ulica Bratov Učakar 94, Ljub-
ljana, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje ke-
mijske šole, izdano leta 1991. s-57085

Zorko Karl, Kregarjeva 55, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 6727, iz-
dano pri UE Brežice. p-57087

Zukanović Edin, Vladimirka Krampuša
6, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
izdano leta 1985. s-57136

Zupančič Marijan, Posavec 123, Kranj,
potrdilo za registracijo vozila št. A 0255907.
s-57001

Zupančič Matjaž, Cesta Kokrškega odre-
da 40, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 601218, reg. št. 26624. s-57095

Žagar David, Osilnica 29, Osilnica, spri-
čevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje policij-
ske šole in potrdilo o zaključnem izpitu,
izdano leta 1992. s-57404

Žagar Zalka, Pionirska 13, Kanal, spri-
čevalo 4. letnika Upravno administrativne
srednje šole, izdano leta 1980 v Ljubljani.
g-57018

Žagmajster Stanka, Stara vas 75, Bizelj-
sko, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije in ekonomske šole, Brežice, izdano leta
1993. g-57368

Železnik Blaž, Košenice 103, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33131.
g-57043

Železnik Blaž, Mlinska pot 24, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnik Trgovske akademije
v Ljubljani, izdano leta 1995/96. s-57081

Žerjav Zdenko, Debevčeva pot 12, Bre-
zovica, zaključno spričevalo Poklicne šole-
vozni ličar v Ljubljani, izdano leta 1977.
s-57177

Žibert Robert, Slovenska cesta 90, Men-
geš, indeks Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev. s-57272

Žitko Miran, Gradec 4, Pivka, delovno
knjižico. g-57294

Žnidarič Helena, Na Produ 15, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 64327.
m-1846

Žnidaršič Renata, Lož pod Zidom 28,
Stari trg pri Ložu, obrtno dovolenje št.
010519/0209/00514/1995. g-57121

Žontar Jožef, Log nad Škofjo Loko 7,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5350, izdala UE Škofja Loka.
s-57157

Žorga Igor, Redelonghijeva 19, Ljublja-
na, dijaško izkaznico št. 50294. s-57098

Žunić Vlatka, Celovška 122, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1137449, reg. št. 215877. s-57256

Žunk Aljoša, Ribnik 23, Trbovlje, izkaz-
nico o prostovoljnem, zdravstvenem zava-
rovanju št. Lj 2504442045. s-57337

Žurga Anica, Široka 8, Selnica ob Dravi,
zaključno spričevalo  Srednje trgovske šole
v Kočevju, izdano leta 1983. m-1960


